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1 Introdução

Nesse tutorial será apresentado uma maneira de remover o vírus Clow.vbe. Para
isso, será utilizado os Sistemas Operacionais (SOs) baseados em GNU/Linux Debian,
especificamente, Ubuntu 18.04.

1.1 Identificando o vírus Clow.vbe

Para identificar o vírus, conecte o dispositivo no micro, abra o gerenciador de ar-
quivos da distribuição que se está se utilizando, para poder acessar os arquivos do
mesmo.

Ao acessar o Dispositivo, pode-se visualizar as duas pastas características criadas
pelo vírus, na imagem 1.1 é possível visualizar essas. A pasta Cookie possui algu-
mas informações referente ao vírus, como se pode visualizar na imagem 1.2. A pasta
Securet possui todos os arquivos que estavam no pendrive, antes de ser infectado,
como se pode visualizar na imagem 1.3.

Figura 1.1 – Pendrive Infectado

Fonte: Acervo próprio da Unidade
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Figura 1.2 – Pendrive Infectado Pasta Cookie

Fonte: Acervo próprio da Unidade

Figura 1.3 – Pendrive Infectado Pasta Securet

Fonte: Acervo próprio da Unidade
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2 Removendo o Vírus

Siga os passos descritos a seguir para remover o vírus.

1. Verifique se o dispositivo não está infectado com outro tipo de vírus.

Antes de fazer o Backup dos arquivos é necessário verificar se o dispositivo não
está infectado com outro tipo de vírus.

O Manuel.doc ou Manoel.doc é um vírus que infecta o dispositivo e converte
arquivos e pastas em atalhos. Isso impede que o usuário abra qualquer anexo, e
muitas vezes leva à formatação sem necessidade da unidade removível, pois os
arquivos ainda estão lá.

Na imagem 2.1, é possível visualizar um dispositivo infectado com o vírus Clow.vbe
e o Manuel.doc no diretório raiz.

Os arquivos infectados com o vírus Manuel.doc normalmente se encontram pa-
recida com a da figura 2.1, onde existem os arquivos originais e os arquivos com
o mesmo nome com a extensão de arquivos .lnk, esta que representa os atalhos.
Também na figura 2.1 é possível visualizar o arquivo Manuel.doc, assim como as
pastas criadas pelo vírus Clow.vbe.

Figura 2.1 – Exemplo de Dispositivo com o Manoel.doc infectado na raiz

Fonte: Acervo da Unidade

É necessário identificar dentro do diretório Securet se também está infectado,
como pode-se observar na figura 2.2.
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Figura 2.2 – Exemplo de Dispositivo com o Manoel.doc infectado no diretório Securet

Fonte: Acervo da Unidade

2. Remova o vírus Manuel.doc.

Para isso, entre no diretório, ao qual foi identificado a presença do vírus e utilize
os seguintes comandos para remove-lo.

sudo rm -Rf *.lnk

sudo rm -Rf Manuel.doc

sudo rm -Rf Manoel.doc

Obs. Não esqueça de verificar em todos os diretórios contidos no dispositivo,
pois o vírus pode estar em outras pastas!

3. Crie uma pasta de Backup na máquina em que se está realizando o procedimento.

4. Entre no diretório Securet do Pendrive e copie todos os arquivos que estão con-
tidos para a pasta de Backup criada no passo anterior.

5. Crie novamente a tabela de partição e formate o Pendrive.

Para realizar esse procedimento siga os passos descritos a seguir.

(a) Abra o Gparted, com o Pendrive ainda conectado a máquina. Caso o Gparted
não esteja instalado basta digitar o seguinte comando para instalar.

sudo apt install gparted -y

(b) Selecione o dispositivo que deve ser formatado, para isso vá até canto supe-
rior direito, onde será possível trocar o dispositivo que será utilizado para
formatação, como mostra na imagem 2.3. Selecione o dispositivo e aguarde
até que o Gparted carregue as informações sobre esse.
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Figura 2.3 – Tela inicial - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

Obs. Identifique o dispositivo de acordo com o NOME e o TAMANHO
do mesmo, como mostra na figura 2.4

Figura 2.4 – Identificando Dispositivo - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

(c) Desmonte o dispositivo, como mostra nas figuras 2.5 e 2.6.

Observe se o dispositivo está montado na máquina, para identificar basta
verificar se existe um ícone com o formato de uma chave ao lado do nome
da partição, como mostra na imagem 2.5.
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Figura 2.5 – Identificando Dispositivo Montado - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

Para desmontar o dispositivo clique com o botão direito em cima desse e
selecione a opção Desmontar, como segue na figura 2.6.

Figura 2.6 – Desmontando Dispositivo - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

(d) Crie a nova Tabela de Partição do dispositivo.

No menu superior, em Dispositivos, selecione a opção de (Criar nova
Tabela de partição...), como mostra na imagem 2.7.
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Figura 2.7 – Criar nova Tabela e Partição - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

(e) Selecione o formato da Tabela de Partições.

Selecione o formato de tabela msdos, como mostra na imagem 2.8, conhe-
cida como Tabela de Partição MBR, em seguida clique em Aplicar. Este
modelo de Tabela de Partição é um dos modelos mais conhecidos e com
a maior compatibilidade. Assim não se terá problema ao conectar a mídia
em equipamentos distintos.

Figura 2.8 – Selecionar o Modelo da Tabela de Partição - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

Observe que ao finalizar esse ultimo passo, será possível visualizar os dis-
positivo com espaço não alocado, como pode ser observado na figura 2.9.
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Figura 2.9 – Visualizando Dispositivo não Alocado - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

(f) Crie a nova partição com o Sistema de Arquivos desejado.

Para realizar esse procedimento siga os passos descritos a seguir.

i. Clique com o botão direito do Mouse em cima do dispositivo com es-
paço não alocado.

ii. Algumas opções serão listadas, selecione a opção novo, como mostra a
imagem 2.10.

Figura 2.10 – Criando nova Partição - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

Abrirá uma nova janela com algumas configurações para poder criar a
nova partição.

iii. Clique na opção Sistema de Arquivos, será listada algumas opções,
como mostra na imagem 2.11 selecione a opção ntfs.
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Figura 2.11 – Selecionando o tipo NTFS - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

iv. Em Rótulo, digite um nome para o dispositivo, nesse caso o nome será
Pendrive, como mostra a imagem 2.12. Para finalizar clique em Adicionar.

Figura 2.12 – Rotulando Dispositivo - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

v. Para finalizar, selecione o ícone de Apply, abaixo do menu superior como
mostra na imagem 2.13.
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Figura 2.13 – Aplicando Configurações no Dispositivo - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

Será emitido um aviso de que será excluído os arquivos permanente-
mente, como mostra na figura 2.14, para aceitar clique em Aplicar e
aguarde até que o Gparted formate o dispositivo.

Figura 2.14 – Confirmar para iniciar o procedimento - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

vi. Ao finalizar o procedimento basta clicar em Fechar, como mostra na
figura 2.15, em seguida feche o Gparted.
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Figura 2.15 – Finalizando Procedimento - Gparted

Fonte: Acervo próprio da Unidade

6. Copie novamente para o dispositivo os arquivos que foram salvos na pasta Backup.

Teste o dispositivo em vários computadores para ter certeza que está montando
normalmente e que os arquivos estão contidos no mesmo.
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