
A Túa conta de Facebook bloqueada por culpa

dunha foto?

Detectouse unha campaña fraudulenta a través de correo electrónico cuxo mensaxe

contén varias ligazóns que descargan malware. O contido da mensaxe utiliza como

pretexto que a conta de usuario da rede social foi  bloqueada, debido a que alguén

reportou unha imaxe do álbum como contido inapropiado. 

Recursos afectados

Calquera  usuario  que  recibise  un  correo  electrónico  destas  características,  fixese

pulsado sobre algún das ligazóns e posteriormente abrise o ficheiro que se descarga.

Solución

Se descargaches e executaches o arquivo malicioso, é posible que o teu dispositivo

infectouse.  Para  eliminar  a  infección  debes  escanear  o  teu  equipo  cun  antivirus

actualizado  (https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115)

ou  seguir  os  pasos  que  atoparás  en  Desinfección  de  dispositivos

(https://www.osi.es/es/desinfecta-tu-ordenador). Se necesitas soporte ou asistencia para a

eliminación  do  malware,  INCIBE  ofréceche  o  seu  servizo  de  Resposta  e  Soporte

(https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes) ante incidentes de seguridade.

Se  non  executaches  o  arquivo  descargado,  posiblemente  o  teu  dispositivo  non  se

infectou. O único que debes facer é eliminar o arquivo que atoparás no cartafol  de

descargas. Tamén deberás eliminar o correo da túa bandexa de entrada. 

En caso de dúbida sobre a lexitimidade do correo, non pulses sobre ningunha ligazón e

ponche  en  contacto  con  Facebook  a  través  do  seu  servizo  de  axuda

(https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsupport

%2F%3Fref%3Dhc_global_nav).

Lembra que, para maior seguridade, é recomendable realizar copias de seguridade

(https://www.osi.es/es/copias-de-seguridad-cifrado) de  maneira  periódica  con  toda  a

información que consideres importante para que, no caso de que o teu equipo véxase

afectado por  algún incidente de seguridade,  non a perdas.  Tamén é recomendable
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manter  os  teus  dispositivos  actualizados  (https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-

seguridad) e protexidos sempre cun antivirus.

Finalmente,  aprende a identificar  correos electrónicos maliciosos para  non caer  en

enganos  deste  tipo  coa  seguinte  infografía  que  poñemos á  túa  disposición:  Como

identificar un correo electrónico malicioso (https://www.osi.es/es/como-identificar-un-correo-

electronico-malicioso).

Detalles

Detectáronse correos electrónicos con ligazóns que descargan malware no dispositivo.

Os correos identificados, nesta ocasión, suplantan a unha coñecida rede social, pero

non se descarta que poida estar a se utilizar o nome doutras redes sociais baixo a

mesma ou similar estratexia de engano. 

No  campo  do  remitente  tenta  simular  ser  unha  conta  da  propia  rede  social  (mail

spoofing):  Facebook e o asunto alerta ao usuario coa mensaxe:  “Facebook -  A túa

conta foi temporalmente bloqueada por seguridade”, aínda que non se descarta que se

poidan existir outros correos con asuntos similares.

En canto á mensaxe, ínstase o usuario reiteradas veces a que pulse sobre algún das

ligazóns, ben para ver a foto denunciada, para proceder a eliminar a etiqueta da imaxe

que supostamente ten contido inadecuado ou para acceder á información da persoa

que realizou o reporte.
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Se se pulsa sobre calquera das ligazóns, descargarase automaticamente no dispositivo

un arquivo . zip que contén malware. 

Poñemos á túa disposición unha liña gratuíta de axuda en ciberseguridad: 017.

Fuente: Oficina de Seguridade do Internauta


