
Como proteger seu Pen-Drive 

Importante 
 Este tutorial não serve para micros SD de celulares ou outros dispositivos. 

 Ao praticar as instruções contidas neste documento, seu pen-drive poderá não ser reconhecido 

por outros dispositivos como rádios e tablets, neste caso você deverá voltar a formatação como 

FAT32 

 

Formatação NTFS 
 

Passo 01. Para um melhor comportamento do dispositivo, teremos que formatá-lo. 

Para fazer isso basta que você vá em "Meu computador", clique com o botão direito do 

mouse sobre a unidade do pendrive e selecione a opção "Formatar". 



 

Passo 02.  Uma janela irá se abrir, em "Sistema de arquivos" marque a alternativa 

"NTFS", logo em seguida, no campo "Rótulo do Volume" escreva o nome que desejar 

atribuir ao dispositivo, observe se está marcado a opção de "Formatação Rápida", 

depois é só clicar em "Iniciar". 



 

RELACIONADO 

  

Qual é o melhor antivírus gratuito? 

Passo 03. Depois da formatação for efetuada com sucesso, crie uma nova pasta com o 
nome que desejar dentro do pendrive. De agora em diante os arquivos que você quiser 
passar para o dispositivo terão que ser guardados apenas dentro da pasta. 

Passo 04. Abra novamente "Meu Computador" e clique com o botão direito do mouse 

sobre o ícone que representa a unidade de armazenamento, logo em seguida vá até 

"Propriedades". 

http://www.oficinadanet.com.br/post/12821-qual-o-melhor-antivirus-gratuito


 

Passo 05. Procure pela guia "Segurança" a seguir por "Editar". 



 

Passo 06. Uma nova janela irá se abrir, na coluna "Negar" marque a caixinha "Gravar". 

Feito isso clique em "Aplicar", se uma outra janela aparecer informando que só o 

proprietário poderá alterar as permissões, clique em "Sim" e depois em "Continuar", em 

seguida clique no botão "OK" das janelas que foram abertas. 



 

Passo 07. Lembra da nova pasta que foi criada por você no "Passo 02", agora vamos 

fazer a mesma coisa do passo anterior, só que dessa vez não iremos negar e sim 

permitir. Vá até o seu pendrive e depois sobre o ícone da pasta clique com o botão 

direito do mouse e em seguida "Propriedades". 



 

Passo 08. Na guia "Segurança" clique em "Editar" 



 

Passo 09. Marque o "Controle Total" do grupo "Permitir". Para finalizar clique em "OK". 



 

 

 

 

 


