
Remover os Anúncios Aleatórios em Áudio em 
Segundo Plano (Guia de Remoção de Vírus) 
 
Se você está ouvindo anúncios aleatórios em áudio tocando ao fundo em computador, então o mesmo está 
infectado com um malware conhecido como Rootkit.Boot.Harbinger.a.  
 
Quando um computador está infectado com Rootkit.Boot.Harbinger.a, os usuários ouvirão anúncios em áudio em 
segundo plano, o que faz com que o sistema e a internet sejam executados extremamente lentos.  
 
 

Como remover o vírus de Anúncios Aleatórios em Áudio 
(Guia de Remoção) 
 
Este é um guia completo, que irá remover o vírus de Anúncios Aleatórios de Áudio do seu computador. Por favor, 
realize todos os passos na ordem correta. Se você tiver alguma dúvida ou dúvida em algum ponto, PARE e peça 
ajuda.  
 



 

PASSO 1: Removendo os Trojans dos Anúncios 
Aleatórios em Áudio com o Kaspersky TDSSKiller 
 
Como parte de seu mecanismo de autodefesa, o vírus irá instalar um ZeroAccess rootkit em seu computer. Neste 
primeiro passo, vamos executar uma verificação do sistema com o Kaspersky TDSSKiller para remover esse 
rootkit. 
 

1. Faça o download da última versão oficial do Kaspersky TDSSKiller.  
BAIXAR KASPERSKY TDSSKILLER (Este link irá baixar automaticamente o Kaspersky TDSSKiller em 
seu computador.) 

 
2. Antes de executar o Kaspersky TDSSKiller, primeiro você precisa renomeá-lo para que  

você possa executá-lo. Para fazer isso, clique com o botão direito sobre o ícone TDSSKiller.exe e depois 
em Renomear. Edite o nome do arquivo de TDSSKiller.exe para iexplore.exe.  

 

 
 

3. Clique duas vezes no arquivo renomeado para abrir o programa, em seguida clique em Change 
Parameters. 

 

 

http://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.exe�


 

 
4. Na nova janela, marque Detect TDLFS file system e depois clique em OK.  

 

 
 

5. Agora vamos iniciar uma varredura com o Kaspersky, então você precisa pressionar o botão Start Scan. 
 

 



 

6. O Kaspersky TDSSKiller irá scanear o seu computador atrás do Trojan Anúncios Aleatórios de Áudio.  
 

 
 

7. Quando o scanemento terminar ele irá mostrar uma tela de resultado indicando se foi ou não encontrada 
infecções em seu computador. Se encontrar ele mostrará uma tela semelhante a esta: 
 

 
 

8. Para remover as infecções, basta clicar no botão Continue e o TDSSKiller tentará eliminar as infecções. 
Será preciso a reinicialização do computador para remover completamente qualquer infecção. 

 



 

PASSO 2: Executando RKill para eliminar os 
softwares maliciosos dos Anúncios Aleatórios em 
Áudio 
 
RKill é um utilitário que irá tentar encerrar todos os processos maliciosos associados à infecção Anúncios 
Aleatórios em Áudio, de modo que vamos ser capazes de realizar o próximo passo sem ser interrompido por este 
softwares malicioso.  
 
Como este programa irá apenas parar execução do Anúncios Aleatórios em Áudio e não excluir os arquivos, você 
não deve reiniciar o seu computador. 
 

1. Enquanto o computador estiver no modo de segurança com rede, faça o download da última versão 
oficial do RKill. Para entrar no modo de segurança, basta abertar F8 enquanto o Windows é iniciado. 
BAIXAR RKILL (Este link irá baixar automaticamente o RKILL) 

 
2. Vamos renomeá-lo também como iexplore.exe, para que o antivírus não bloqueie o seu funcionamento. 

 
3. Dê um duplo clique para iniciar o iexplore.exe 

 

 
 

4. O RKill irá começar a trabalhar em segundo plano, por favor, seja paciente enquanto o programa procura 
pelos  Anúncios Aleatórios em Áudio e tenta eliminá-los.  

 

 
 

5. Quando o Rkill completar sua tarefa, ele irá gerar um log. Não reinicie o computador após executar o 
RKill vamos passar um outro programa antes. 

 

 

http://www.bleepingcomputer.com/download/rkill/dl/11/�


 

PASSO 3: Removendo os Anúncios Aleatórios em 
Áudio com o Malwarebytes Anti-Malware FREE 
 
Malwarebytes Anti-Malware Malwarebytes Free utiliza uma tecnologia poderosa para detectar e remover todos os 
traços de malware, incluindo worms, trojans, rootkits, rogues, dialers, spyware e muitos outros. 
 

1. Você pode baixar o Malwarebytes Anti-Malware Free a partir do link abaixo, em seguida clique duas 
vezes sobre o ícone chamado mbam-setup.exe para instalar.  
BAIXAR MALWAREBYTES ANTI-MALWARE (Este link irá abrir uma página onde você poderá baixar o 
Malwarebytes Anti-Malware Free) 
 

2. Instale o programa normalmente até chegar a última tela e clique no botão Finish.  
 

 
 

3. Na guia Scanner, selecione Perform quick scan e em seguida clique no botão Scan para começar a 
procurar os arquivos maliciosos dos Anúncios Aleatórios em Áudio. 
 

 

http://malwaretips.com/download-malwarebytes�


 

4. O Malwarebytes Anti-Malwara irá começar a varredura de seu computador como mostrado à imagem 
abaixo.  

 

 
 

5. Quando a verificação terminar, clique em OK e depois no botão Show Results. 
 

 



 

6. Na próxima tela, serão mostradas as infecções que o Malwarebytes Anti-Malware detectou. Certifique-se 
de que tudo está verificado (marcado) e em seguida clique no botão Remove Selected.  
 

 
 

7. Assim que o computador for reiniciado em modo normal do Windows, abra o Malwarebytes Anti-Malware e 
executar uma varredura completa do sistema, clicando em Perform full scan na aba Scanner, para 
verificar se não há ameaças restantes. 



PASSO 4: Removendo infecções dos Anúncios 
Aleatórios em Áudio com RogueKiller 
 
RogueKiller é um utilitário que irá procurar as chaves do Registro dos Anúncios Aleatórios em Áudio e quaisquer 
outros arquivos maliciosos no seu computador. 
 

1. Você pode baixar a última versão oficial do RogueKiller a partir do link abaixo.  
BAIXAR ROGUEKILLER (Este link irá abrir uma nova página onde você poderá baixar o RogueKiller) 
 

2. Clique duas vezes em RogueKiller.exe para iniciar e aguarde até que o pré-digitalização sejá 
concluída. Isso deve levar apenas alguns segundos, em seguida, clique no botão Scan para executar uma 
verificação do sistema. 

 

 
 

3. Após a verificação for concluída, pressione o botão Delete para remover as chaves de registro ou os 
arquivos maliciosos dos Anúncios Aleatórios em Áudio. 

 

 

http://tigzy.geekstogo.com/roguekiller.php�


PASSO 5: Removendo infecções dos Anúncios 
Aleatórios em Áudio com HitmanPro 
 
O HitmanPro é scanner para uma segunda opinião, projetado para resgatar o seu computador contra malware 
(vírus, trojans, rootkits, etc) que infectaram seu computador, apesar de todas as medidas de segurança que tomou 
(como o software anti-vírus, firewalls, etc.) 
 

1. Você pode baixar HitmanPro partir do link abaixo:  
BAIXAR HITMANPRO (Este link irá abrir uma página onde você podrá baixar o HitmanPro) 

 
2. Dê um duplo clique no arquivo chamado HitmanPro.exe (para as versões do Windows de 32 bits) 

ou HitmanPro_x64.exe (para as versões do Windows de 64 bits). Quando o programa começar, você 
será verá a tela inicial, como mostrado abaixo.  

 

 
 

3. Clique no botão Next, para instalar o HitmanPro em seu computador.  
 

 

http://malwaretips.com/download-hitman-pro�


 
4. O HitmanPro vai agora começar a analisar o seu computador atrás dos Anúncios Aleatórios em Áudio.  

 

 
 

5. Quando terminar ele irá mostrar uma lista de todos os malwares encontrou, como mostrado na imagem 
abaixo. Clique no botão Next, para remover todos os vírus.  

 

 
 



 

6. Clique no botão Activate free license para começar a usar a licença de 30 dias grátis e remover todos 
os arquivos maliciosos de seu computador. 

 

 
 



 

PASSO 6: Verificando qualquer sobra de infecções 
com Emsisoft Emergency Kit 
 
O Emsisoft Emergency Kit Scanner inclui o poderoso Scanner Emsisoft com interface gráfica para 
usuário. Digitalizar o PC infectado por vírus, trojans, spyware, adware, vermes, dialers, keyloggers e outros 
programas maliciosos é a função. 
 

1. Você pode baixar Emsisoft Emergency Kit a partir do link abaixo, em seguida, extrair a pasta em um 
local conveniente.  
BAIXAR EMSISOFT EMERGENCY KIT (Este link irá abrir uma nova página onde você poderá baixar 
Emsisoft Emergency Kit) 
 

2. Abra a pasta Emsisoft Emergency Kit e clique duas vezes EmergencyKitScanner.bat , em seguida 
permita que este programa se atualize.  
 

 
 

3. Após o Emsisoft Emergency Kit ter a atualização foi concluída, clique na aba Menu, em seguida, 
selecione Scan PC.  

 

 

http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe�


4. Selecione Smart scan e clique no botão Scan para procurar pelos arquivos maliciosos. 
 

 
 

5. Quando a análise for concluída, você será apresentado à uma tela de relatórios com os arquivos 
maliciosos que o Emsisoft detectou em seu computador, você precisa clicar em Quarantine selected 
objects  para removê-los.  

 

 
 



PASSO 7: Removendo os Anúncios Aleatórios em 
Áudio com AdwCleaner 
 
O utilitário AdwCleaner irá analisar o seu computador em busca dos arquivos maliciosos dos Anúncios Aleatórios 
em Áudio que podem ter sido instalados no seu computador sem o seu conhecimento. 
 

1. Você pode baixar o AdwCleaner a partir do link abaixo.  
BAIXAR ADWCLEANER (Este link irá baixar automaticamente o AdwCleaner em seu computador) 
 

2. Antes de iniciar AdwCleaner, feche todos os programas abertos e navegadores de internet, em 
seguida, clique duas vezes no ícone AdwCleaner. Se o Windows exigir uma confirmação para executar o 
AdwCleaner, permita que ele seja executado. 

 

 
 

3. Quando o programa AdwCleaner abrir, clique no botão Scan, como mostrado abaixo. O AdwCleaner vai 
começar a procurar pelos arquivos maliciosos. 

 

 
 

http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner�


4. Para remover os arquivos maliciosos dos dos Anúncios Aleatórios em Áudio que foram detectados na 
etapa anterior, clique no botão Clean. 

 

 
 

5. O AdwCleaner vai agora pedir-lhe para salvar todos os arquivos e programas abertos e será necessário 
reiniciar o computador. Por favor, faça-o em seguida, clicando no botão OK. 

 



Passo 8: Removendo browser hijack dos Anúncios 
Aleatórios em Áudio com Junkware Removal Tool 
 
Junkware Removal Tool é um poderoso utilitário, que irá remover o vírus Anúncios Aleatórios em Áudio do Internet 
Explorer, Firefox ou Google Chrome. 
 

1. Você pode baixar o Junkware Removal Tool partir do link abaixo:  
BAIXAR JUNKWARE REMOVAL TOOL (Este link irá baixar automaticamente o Junkware Removal Tool 
em seu computador) 
 

2. Após baixar, dê um clique duplo no ícone JRT.exe como visto abaixo. Se o Windows exigir uma 
confirmação para executar o Junkware Removal Tool, permita que ele seja executado. 

 

 
 

3. O Junkware Removal Tool vai abrir um  prompt de comando, você precisa pressionar qualquer tecla para 
iniciar uma varredura. Por favor, seja paciente pois isso pode demorar alguns minutos para ser concluído 
(até 10 minutos), dependendo das especificações do seu sistema. 

 

 
 

 

http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe�


4. Quando o Junkware Removal Toll for concluído, abrirá um log com os arquivos maliciosos e chaves de 
registro que foram removidos do seu computador.  

 

 
 
 
Bom esse foi o método que eu achei para eliminar o áudio de anúncios aleatórios do seu computador 
provavelmente dará certo, porque são oito arquivos sendo executados com nove verificações diferentes. 
 
Texto original: http://malwaretips.com/blogs/remove-random-audio-ads-virus/ 
Texto adaptado por Diego Martins 
 

http://malwaretips.com/blogs/remove-random-audio-ads-virus/�

