
Como limpar vírus de Pen Drive. 

1. Faça sempre backups. 
Antes de mais nada, é importante sempre manter backups de seu pen drive. Utilize o computador de sua 

casa, ou o seu próprio celular para ter uma cópia extra de seus arquivos, observando que nossos 

notebooks possuem bluetooth que permite a cópia para dispositivos móveis. Outros recursos como e-

mails e redes sociais que permitam o armazenamento também são bem vindos. 

2. Prefira utilizar a nuvem de arquivos. 
A ETEC dispõe de um servidor web para armazenamento de arquivos. Você pode utilizá-lo para armazenar 

seus arquivos e acessá-los de onde estiver, de qualquer dispositivo. Se você ainda não possui acesso à 

nuvem de arquivos procure pela Coordenação do Curso de Informática ou de Laboratórios e solicite seu 

cadastro. Você também pode solicitar via e-mail: ti147@etecarmine.com.br 

3. Ao plugar o seu pen-drive nos PCs da escola, aguarde. 
Todos os PCs e notebooks possuem o software McShielf que realiza uma verificação em seu pen-drive 

automaticamente. Ao plugar seu pen-drive aguarde a execução do McShielf antes de acessar seus arquivos. 

Se seu pen-drive tiver um volume muito alto de arquivos, o McShielf irá demorar um pouco mais para 

executar a verificação. 

Você também pode instalar o McShield no PC de sua casa, ele é gratuito e pode ser baixado em 

http://www.mcshield.net 

 

 

3. Vacine seu pen-drive. 
Todos os PCs e notebooks possuem o software Panda USB Vaccine. Ele irá aplicar uma proteção extra ao 

seu pen-drive de modo que o arquivo autorun.info não possa se modificado. Este arquivo é o principal 

alvo dos vírus de pen-drive. 

Ele também é executado automaticamente juntamente com o McShield. 
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4. Seus arquivos estão ocultos? 
Mesmo com as proteções do McShield e do Panda, seu pen-drive não está 100% livres de ameaças. 

Portanto, ao se deparar com o seu pen-drive vazio, dando a sensação de que seus arquivos foram 

perdidos, experimente executar o USB Show disponível na área de trabalho deste computador. Ele irá 

fazer uma varredura no seu pen-drive e remover todos os atributos ocultos. 

 

 

 

5. Nada disso foi suficiente? 
Neste caso, você deve então proteger o seu pen-drive usando o sistema de arquivos NTFS. Procure na 

área de trabalho o manual de como proteger seu pen-drive. 
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