
Remover adware "Movie Mode" (Guia de 
Remoção de Vírus) 
 
Movie Mode é um adware que é comum vir junto com outros programas gratuitos que você 
baixar da Internet. Infelizmente, alguns downloads gratuitos não divulgam que outros softwares 
também serão instalados. O Movie Mode é anunciado como um programa que vai melhorar a 
sua experiência durante a visualização de vídeos na Internet. Embora isso possa parecer útil, o 
Movie Mode na verdade irá exibir anúncios você querendo ou não.  
 

 
 
A infecção do Movie Mode Adware é especificamente para ganhar dinheiro. Ele gera tráfego na 
web exibindo anúncios e links patrocinados dentro do seu navegador. Movie Mode 
tecnicamente não é um vírus, apenas interfere na experiência do usuário. A indústria em geral 
se refere a ele como um "PUP" ou Programa Potencialmente Indesejado. 
 
O Movie Mode é um plugin de navegação para Internet Explorer, Firefox e Chrome. Modo 
Filme é normalmente adicionado junto com outro software. Quando você instala esses 
programas livres, eles também irão instalar Movie Mode. Alguns dos programas que são 
conhecidos por agrupar Movie Mode são: "Youtube Downloader HD", "Converter Free Fast", 
"Video Media Player 1.1" e "DVDX Jogador 3.2". 
 
Você deve sempre prestar atenção ao instalar softwares, porque muitas vezes um 
instalador inclui instalações opcionais, como este adware. Tenha muito cuidado com o que 
você concorda em instalar. Sempre optar pela instalação personalizada e desmarque tudo o 
que não é familiar, especialmente softwares opcionais que você nunca quis fazer o download e 
instalar em primeiro lugar. 
 

Como remover o "Movie Mode" (Guia de 
Remoção de Vírus) 
 
Este é um guia completo que irá remover o vírus "Movie Mode" do seu computador e qualquer 
outro programa de adware que pode ter sido instalado durante o processo de configuração.  
Favor executar todas as etapas na ordem correta. Se você tiver alguma dúvida ou dúvida em 
qualquer ponto, PARE e peça ajuda. 
  



PASSO 1: Desinstalar Movie Mode do seu 
computador 
 
Nesta primeira etapa, vamos tentar identificar e remover qualquer programa malicioso que 
pode ter sido instalado em seu computador. 
 

1. Para desinstalar o Movie Mode a partir do Windows XP, Windows Vista ou Windows 7 
clique no botão "Iniciar" em seguida clique em "Painel de controle”.  
 

 
 
Se você estiver usando o Windows 8 , basta arrastar o ponteiro do mouse para a 
borda direita da tela, selecione Procurar na lista e procure por "painel de controle". Ou 
você pode clicar com o botão direito no canto inferior esquerdo (anteriormente 
conhecido como o botão Iniciar) e selecione Painel de Controle. 
 

 
 



2. Quando a janela do "Painel de Controle" abrir clique em “Desinstalar um programa” 
no modo “Categoria”. Se você estiver usando o modo “clássico” do Painel de Controle 
clique duas vezes em "Programas e Recursos”. 

 

 
 

3. Quando o "Programas e Recursos" ou "Desinstalar um Programa” abrir role a lista 
de programas instalados e desinstale "Movie Mode" e qualquer outro programa 
instalado recentemente desconhecido do seu computador.  
Para ver os programas mais recentemente instalados, você pode clicar na coluna 
"Instalado em" para classificar os seus programas pela data de instalação. Role pela 
lista e desinstale todos os programas indesejados ou desconhecidos. 

 

 
 
Dependendo do programa instalado a infecção Movie Mode adware pode ter um nome 
diferente, conforme mostrado acima, ou não ser instalado em seu computador. Se você não 
consegue encontrar nenhum programa indesejado ou desconhecido na sua máquina, então 
você pode pular para a próxima etapa. 
 
Se você estiver tendo problemas ao tentar desinstalar o programa Movie Mode, você pode 
usar o Revo Uninstaller para remover completamente este programa indesejado de sua 
máquina. 
  

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


 

PASSO 2: Remover anúncios "Movie 
Mode" do Internet Explorer, Firefox e 
Google Chrome 
 
Remover o vírus "Ads by Movie Mode" do Internet Explorer 
 
Você pode redefinir as configurações do Internet Explorer para o estado em que estavam 
quando o Internet Explorer foi instalado pela primeira vez em seu PC. 
 

1. Abra o Internet Explorer clique no "ícone de engrenagem"  na parte superior direita 
do seu navegador e em seguida clique em  Opções da Internet . 

 

 
 

2. Em "Opções da Internet" clique em "Avançado” e em seguida clique em no botão  
"Redefinir...". 
 

 
  



3. Em "Redefinir as Configurações do Internet Explorer” selecione a opção "Excluir 
configurações pessoais" e em seguida clique no botão "Redefinir". 
 

 
 

4. Quando o Internet Explorer completar sua tarefa clique no botão "Fechar". Você terá 
que fechar seu navegador e então poderá abrir o Internet Explorer novamente. 

 

 



Remover o vírus "Ads by Movie Mode" do Mozilla Firefox 
 
Se você está tendo problemas com o Firefox, redefini-lo pode ajudar. O recurso de redefinição 
corrige muitos problemas, poupando suas informações essenciais como favoritos, senhas, 
informações de autopreenchimento de formulários, histórico de navegação e abas abertas. 
 

1. No canto superior direito da janela do Firefox, clique no botão de menu Firefox  e 
depois em clique em "Ajuda" . 

 

 
 

2. No menu Ajuda clique em Dados para Suporte . 
 

 
  



 
3. Clique no botão “Restaurar Firefox" no canto superior direito da página. 

 

 
 

4. Para continuar clique no botão "Reiniciar o Firefox” na janela de confirmação abrirá. 
 

 
 

5. O Firefox vai fechar e voltará para suas configurações padrão. Quando ele abir uma 
janela irá listar as informações que foram importadas. Clique no botão "Fechar". 

 
Nota: O seu perfil antigo do Firefox será colocado na área de trabalho em uma pasta chamada 
"Dados Antigos do Firefox". Se o reset não resolver o seu problema você pode restaurar 
algumas das informações não salvas, copiando os arquivos para o novo perfil que foi 
criado. Se você não precisar mais desta pasta você deve excluí-la pois contém informações 
confidenciais. 
  



Remover o vírus "Ads by Movie Mode" do Google Chrome 
 

1. Clique no botão "menu do Chrome"   na barra de ferramentas do navegador, 
selecione "Ferramentas" e clique em "Extensões". 

 

 
 

2. Em "Extensões" remova o Movie Mode, SafeSaver, DP1815, Video Player,Convert 
Files for Free, Plus-HD 1.3, BetterSurf, Media Player 1.1, Media 
Watch,LyricsBuddy-1, Atomic Savings, Media Player 1.1, Savings Bull, Feven Pro 
1.2,Websteroids, Savings Bull, HD-Plus 3.5 ou qualquer outra extensão 

desconhecidas, clicando no ícone de lata de lixo .  
Se você não pode remover o extensão Movie Mode clicando na lata de lixo, então você 
terá que seguir o nosso guia em inglês “Remove Installed by enterprise policy 
extension from Chrome”. 

 

 

http://malwaretips.com/blogs/installed-enterprise-policy-removal/�
http://malwaretips.com/blogs/installed-enterprise-policy-removal/�


PASSO 3: Remover o Movie Mode do Internet 
Explorer, Firefox e Google Chrome com 
AdwCleaner 
 
O utilitário AdwCleaner irá analisar o seu computador e navegador em busca do "Movie Mode", 
arquivos maliciosos, extensões de navegação e chaves de registro, que podem tem sido 
instalados no seu computador sem o seu conhecimento. 
 

1. Você pode baixar o AdwCleaner a partir do link abaixo.  
ADWCLEANER Download Link  (Este link irá baixar automaticamente o AdwCleaner 
no seu computador) 
 

2. Antes de iniciar o AdwCleaner, feche todos os programas abertos e navegadores 
de internet, em seguida clique duas vezes no ícone AdwCleaner. Se o Windows 
peder para confirmar a execução do AdwCleaner, por favor, permita que ele seja 
executado. 

 

 
 

3. Quando o programa AdwCleaner for aberta clique no botão "Scan" como mostrado 
abaixo. 

 

 
 
O AdwCleaner começará a procurar pelo "Movie Mode" e arquivos maliciosos que podem ser 
instalados no seu computador. 
 

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


4. Para remover o "Movie Mode" e arquivos maliciosos que foram detectados na etapa 
anterior, por favor, clique no botão "Clean". 
 

 
 

5. O AdwCleaner vai lhe pedir para salvar todos os arquivos e documentos 
abertos, porque o programa reiniciará o computador. Por favor, faça-o em seguida 
clicando no botão OK. 
 

 



 

PASSO 4: Remover vírus "Movie Mode" com o 
Malwarebytes Anti-Malware Free 
 
O Malwarebytes Anti-Malware Free utiliza tecnologia de ponta para detectar e remover todos 
os traços de malware, incluindo worms, trojans, rootkits, rogues, dialers, spyware e muito mais.  
 

1. Você pode baixar o Malwarebytes Anti-Malware a partir do link abaixo. 
Malwarebytes Anti-Malware link para download (Este link irá abrir uma nova página 
onde você poderá baixar o Malwarebytes Anti-Malware Free) 

 
2. Uma vez baixado, feche todos os programas e em seguida, clique duas vezes no ícone 

na área de trabalho com o nome "mbam-setup-consumidor-2.00.xx"  para iniciar a 
instalação do Malwarebytes Anti-Malware. 

 

 
 
Pode aparecer uma janela perguntando se você deseja executar este arquivo. Se isso 
acontecer, você deve clicar em "Sim" para continuar com a instalação. 
 

3. Quando a instalação começar, você verá o Assistente de Configuração do 
Malwarebytes Anti-Malware que irá guiá-lo através do processo de instalação. 

 

 
 
Para continuar as instruções clicando no botão "Next". 

 
 

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


 

 
 

4. Uma vez instalado, o Malwarebytes Anti-Malware é iniciado automaticamente e você 
verá uma mensagem informando que você deve atualizar o programa e que um scan 
nunca foi executado no seu sistema. Para iniciar uma verificação do sistema você pode 
clicar no botão "Fix Now".  

 

 
 

  



Alternativamente, você pode clicar no botão "Scan" no menu superior e selecione "Threat 
Scan" e depois clicar no botão "Scan Now". 
 

 
 

5. O Malwarebytes Anti-Malware irá agora verificar se há atualizações e se houver, você 
terá que clicar no botão "Update Now". 

 

 
 
  



6. O Malwarebytes Anti-Malware irá agora começar a varredura em seu 
computador. Quando o Malwarebytes Anti-Malware achar arquivos maliciosos, ele 
ficará parecido com a imagem abaixo. 

 

 
 

7. Quando a verificação for concluída você será levado a uma tela onde será mostrando 
as infecções de malware que o Malwarebytes Anti-Malware detectou. Para remover os 
programas maliciosos clique no botão "Quarantine All" e em seguida clique no botão 
"Apply Now". 

 

 
 
As infecções encontradas podem ser diferentes das mostradas na imagem acima. 



8. O Malwarebytes Anti-Malware irá colocar em quarentena todos os arquivos maliciosos 
e chaves de registro que ele encontrou. Ao remover os arquivos o Malwarebytes Anti-
Malware pode exigir uma reinicialização do sistema para remover alguns deles.  
Se ele exibe uma mensagem informando que ele precisa reiniciar o seu computador, 
por favor, deixe-o fazer. 
Depois que o computador reiniciar, você deve abrir o Malwarebytes Anti-Malware e 
executar outra "Threat Scan" para verificar se não há ameaças restantes. 

 

 
  



PASSO 5: Verificação dupla contra o malware 
"Movie Mode" com HitmanPro 
 
O HitmanPro é projetado para resgatar 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). O HitmanPro é projetado para trabalhar ao lado de 
programas de segurança existentes, sem qualquer conflito. Ele verifica o computador 
rapidamente (menos de 5 minutos). 
 

1. Você pode baixar o HitmanPro partir do link abaixo:  
HITMANPRO Download Link (Este link irá abrir uma nova página onde você poderá 
baixar o HitmanPro) 
 

2. Após baixar 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 levado a tela inicial, 
como mostrado abaixo.  

 

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

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


 

 
 

3. O HitmanPro irá agora começar a varredura de seu computador atrás do Movie Mode e 
outros arquivos maliciosos. 

 

 
 



4. Quando terminar ele irá mostrar uma lista de todo os malwares que encontrou, como 
mostrado na imagem abaixo. Clique no botão "Next" para remover o vírus Movie Mode. 

 

 
 

5. Clique no botão "Activate free license" para iniciar a Experimentação de 30 dias e 
remover todos os arquivos maliciosos de seu computador. 

 

 



 
Seu computador deve estar livre da infecção Movie Mode adware. Espero que tenha dado 
certo. 
 
Texto original: http://malwaretips.com/blogs/movie-mode-virus/ 
Texto adaptado por Diego Martins 
 

http://malwaretips.com/blogs/movie-mode-virus/�

