
Windows 7 é muito melhor que as versões anteriores do Windows 
(XP e Vista). O processo de instalação é "simples e fáceis de seguir. Big 
Bravo! para a Microsoft por isso. Agora, basta seguir estes passos e você 
vai instalar o Windows 7.
Você pode instalar o Windows 7 através do disco de DVD que você comprou 
ou com USB inicializável.
Este post explica instalar o Windows 7 com o disco de DVD.
- 31 passos totais, cada passo é a tela capturada

Primeiro se necessário faça um backup, uma copia dos seus arquivos 
importantes ex.:Fotos, Musicas, Documentos
Backup significa cópia. Na informática, cópia de segurança, ja que são 
dados que
você não quer perder.

Fazer um backup,é salvar tudo o que você tem de importante no PC.
Digamos que seu PC está cheio de coisas úteis, e que de repente você 
corre o risco
de perder,Ex:formatar,vírus etc.Então você decide, antes que perca tudo, 
vou fazer um backup.

Para isso faça o seguinte:

1 - Crie uma pasta em Meus documentos,e dê um nome a essa pasta 
Ex:Backup 18-2-2008
2 - Coloque dentro dela seus filmes, fotos, músicas, programas baixados 
etc.
3 - Coloque uma mídia virgem dentro gravador de DVD.
4 - Agora abra o Nero, em Favoritos escolha a opção Criar um DVD de 
dados.
5 - Espere abrir e click em Adicionar
6 - Na janela que abrir click em Meus documentos.
7 - Em Meus documentos click na pasta Backup 18-2-2008 e clic em 
Adicionar.
8 - Aguarde um pouco e click em fechar.
9 -Depois click em Avançar,e depois click gravar
10 - Pronto,tudo que você colocou dentro da pasta Backup 18-2-2008 vai 
ser gravado no DVD.

Como formatar e reinstalar o Windows 7
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Instalar o Windows 7 - Pressione qualquer tecla

Seus projetos, filmes, fotos estão salvos.
Quando terminar abra o DVD e verifique se está tudo lá.
Se tiver,é só ir em Meus documentos e deletar a pasta Backup 18-2-2008,isto é se vc quiser.
          Obs: Caso você possuir somente gravador de CD,o processo é o mesmo, apenas irá usar
uma ou mais mídias para fazer o backup.

Agora vamos iniciar a formatação que ira apagar tudo que esta salvo no Hd.
Insira o Windows 7 disco de inicialização em sua unidade de DVD e reinicie o seu PC
Enquanto o PC está reiniciando, você será solicitado a "Prima qualquer tecla para iniciar do CD ..." 
Basta pressionar qualquer tecla aqui



Depois que você pressiona uma tecla, o Windows irá carregar arquivos de instalação.

Instalar o Windows 7 - Windows está carregando os arquivos
A instalação do Windows 7 vai começar



Instalar o Windows 7 - Iniciando a Instalação do Windows 
Selecione seu idioma, tempo e formato da moeda e teclado (EUA) 
 

 
 
Instalar o Windows 7 - Primeira Tela  de configuração, idioma de entrada, a hora eo formato da 
moeda e método de entrada de teclado 
Clique em Instalar Agora para continuar 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Instalar Agora Tela  
A instalação carregará por um minuto ou dois 



 
 
Instalar o Windows 7 - instalação está iniciando 
Se fizer isso, selecione Aceito os termos de licença e clique em Avançar 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Termos  de Licença 
Se você estiver atualizando do Windows Vista Upgrade escolha, se você tiver o Windows XP 
você tem que escolher Custom (Advanced). Atualização do Windows XP para o Windows 7 não 
está disponível. Clique em Personalizar (Avançado) 

 



 
 
Instalar o Windows 7 - Instalação personalizada 
Selecione a partição onde pretende instalar o Windows 7 e clique em Avançar. Você vai 
precisar de, pelo menos, 5716mb de espaço livre. 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Onde você deseja instalar o Windows 
Se você não tiver espaço livre suficiente para instalar o Windows 7, você receberá o seguinte 
aviso 

 



 
 
Instalar o Windows 7 - Não é suficiente espaço em disco mensagem de aviso irá aparecer 
Se for esse o caso, será necessário formatar a partição onde anteriormente tinha sistema 
operacional instalado. AVISO: A formatação de uma partição apaga todos os dados existentes 
na partição, somente se você tiver um backup de todos seus arquivos! 
Se você deseja formatar a partição, vá para Opções da unidade 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Opções da unidade 
e formatar a partição onde pretende instalar o Windows 7. Mais uma vez, fazer isso somente se 
você tiver backup dos seus documentos / arquivos! 



clique em Formatar e depois sim 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Windows 7 Instale Formatar Partição 
Depois de pressionar Avançar,  a instalação do Windows 7 começará. Aproximadamente leva 
cerca de 30 minutos a 1 hora para terminar, dependendo da sua velocidade do computador. 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - instalação em execução 
Após meia hora, a configuração está completa e instalação do Windows 7 está quase 
pronto.Poucos minutos mais 



 

 
 
Instalar o Windows 7 - Instalação concluída 
Agora, o computador será reiniciado, já que o disco de boot do Windows 7 DVD ainda está na 
unidade, a mensagem, pressione qualquer tecla para arrancar a partir do DVD será 
exibido. Nós já fizemos isso, assim que este tempo faz nada imprensa não . Basta esperar 5 
segundos eo PC vai continuar a inicialização e concluir a instalação do sistema operacional. 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Reinicia instalação 



 

 
 
Instalar o Windows 7 - Não pressione qualquer coisa neste momento 
O Windows irá continuar a inicialização e instalação, quase lá! 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Windows começa a carregar 



 
 
Instalar o Windows 7 - carregando ... 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Concluindo instalação 



 
 
Instalar o Windows 7 - A instalação está preparando o seu computador para o primeiro uso 
Finalmente! 
Insira seu nome (este será o seu nome de usuário do Windows) 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Digite um nome de usuário 
Se você quiser, inserir a senha para o seu computador. (. Ei ... você não vai esquecê-lo, 
certo?:)) 



 

 
 
Instalar o Windows 7 - Digite uma senha 
Insira o seu Windows 7 chave de produto e pressione Next 

 

 
 



Instalar o Windows 7 - Digite sua chave de produto do Windows 
Deseja atualizações da Microsoft para seu novo sistema operacional? É altamente 
recomendável que você sabe ...! Selecione utilizar definições recomendadas 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Uso recomendado configurações 
É hora de fuso horário, a sua escolha a partir do menu drop-down 



 
 
Instalar o Windows 7 - Resenha seu tempo e configurações de data 
Dependendo da sua localização, selecione o local apropriado de rede. 

 



 
 
Instalar o Windows 7 - Rede de Computadores selecione o local 
Se você tiver mais de um computador, digite a senha do grupo doméstico para compartilhar 
arquivos. Certifique-se de lembrar que 

 

 
 



Instalar o Windows 7 - Digite a senha do grupo doméstico 
Windows está a finalizar as definições 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Windows está a finalizar as configurações 
Você pode ver a linha de chegada? Sim, nós estamos lá 

 

 
 



Instalar o Windows 7 - Tela  de boas vindas 
É isso aí. Agora insira o CD de drivers do fabricante do computador e instalar drivers. Também  
FYI, o Windows 7 tem suporte grande piloto, vá em Iniciar -> Painel de Controle -> Selecione 
Exibir por = Ícones pequenos -> Clique em Windows Update 

 

 
 
Instalar o Windows 7 - Windows Update 
Verifique se há atualizações e clique em atualizações opcionais, para ver quais os drivers do 
Windows 7 encontraram para o seu computador automaticamente. 

 
Tutorial: Como instalar o Windows 7 
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