
TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO WINDOWS 7 VIA PENDRIVE OU DRIVE EXTERNO 

Com a participação do netbook Acer Aspire One D250 

 

Olá! 

A Microsoft demorou, mas lançou uma versão do conhecido Windows que para os críticos “supera” o 

Windows XP. O Windows 7, atual versão do sistema operacional mais famoso do mundo está repleta de 

melhorias e novas tecnologias. 

Só não irei listar todas as tecnologias e recursos, pois haja pesquisa e sites relacionados! 

Neste tutorial simples, você irá instalar o Windows 7 através de um pendrive ou drive leitor de CD/DVD 

Externo. 

 

PRIMEIRO PASSO: Itens necessários 

 

1.1 - Você vai precisar de: 

 

- DVD de instalação do Windows 7 (Qualquer edição, Home, Ultimate...) 

- Um Pendrive de 6 GB ou um Drive leitor de CD/DVD externo. 

 

SEGUNDO PASSO: Mãos a obra 
 

Lembre-se de realizar o backup de seus dados. 

Sendo um computador portátil (Notebook ou Netbook), faça um backup do sistema de recuperação do 

mesmo, criando uma imagem do HD ou gravando o DVD de restauração, todos estes sistemas geralmente 

são fornecidos pelo fabricante. 

 

INSTALAÇÃO VIA DRIVE LEITOR DE CD/DVD EXTERNO 

2.1.1 - Conecte o drive leitor de CD/DVD externo no seu equipamento (NOT, NET Ou PC) e configure para que 

a ordem de Boot seja iniciada pela unidade do Drive, estas opções de configuração estão disponíveis da BIOS 

de seu equipamento, geralmente acessado pressionando a tecla DEL ou F8 logo quando ligado.  

Outra forma de acessar o disco de instalação é pressionando a tecla F12 e escolher o drive de DVD 

 

INSTALAÇÃO VIA PENDRIVE 

2.1.2 – Através de outro computador com o Sistema Windows instalado ou pelo mesmo antes de iniciar a 

instalação, é necessário transferir os dados do DVD para um pendrive, tornando-o inicializável (bootável), já 

que o Netbook não tem Drive leitor de CD/DVD. 



Iremos utilizar o Microsoft Windows 7 USB/DVD Download Tool, acesse o link 

http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool, clique no link CLICK HERE que está no meio da página 

... 
Installation 

To install the Windows 7 USB/DVD Download tool: 

1. Click here to download the Windows 7 USB/DVD Download tool installation file. 

... 

 ou pelo Baixaki, http://www.baixaki.com.br/download/microsoft-windows-7-usb-dvd-download-tool.htm 

e salve  o aplicativo em seu desktop. 

 

2.1.3 - Execute o arquivo Windows7-USB-DVD-tool.exe e realize sua instalação, basta clicar em NEXT e 

INSTALL. 

 

2.1.4 – Execute agora o programa instalado em MENU INICIAR > PROGRAMAS > Windows 7 USB DVD 

Download Tool. 

 

2.1.5 - Em sua tela principal, será solicitada a imagem ISO do DVD de instalação do Windows 7, clique em 

BROWSE e vá até a imagem do DVD.ISO, caso não tenha, utilize o programa ULTRA ISO ou outro de sua 

categoria para criar a imagem do DVD de instalação. 

 

2.1.6 – Clique em USB DEVICE na tela seguinte e a imagem será gravada no seu pendrive, tornando-o um 

“DVD 

 DE INSTALAÇÃO”, reinicie seu equipamento e configure para que a ordem de Boot seja iniciado pela 

Pendrive ou USB STORAGE DEVICE, estas opções de configuração estão disponíveis da BIOS de seu 

equipamento, geralmente acessado pressionando a tecla DEL ou F8 logo quando ligado.  

Outra forma de acessar o disco de instalação é pressionando a tecla F12 e  escolher o Pendrive. 

 

CONTINUANDO, após definir por qual meio a instalação será feita: 

 

2.2 – Pressione uma tecla para iniciar a instalação, ou sendo uma versão do Windows em inglês, aperte 

qualquer tecla quando a frase Press any key to start CD/DVD. 

 

2.3 – Escolha seu idioma preferido, formato da hora e moeda e qual o layout do teclado de seu 

equipamento.  

 
Imagem 2.1 

Dicas: 

O teclado tem Ç (cê-cedilha)? (ao lado do enter) Configure para: Portugês (Brasil – ABNT) 

O teclado não tem Ç? Configure para: Estados Unidos (Internacional). 

http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool
http://images2.store.microsoft.com/prod/clustera/framework/w7udt/1.0/en-us/Windows7-USB-DVD-tool.exe
http://www.baixaki.com.br/download/microsoft-windows-7-usb-dvd-download-tool.htm


O teclado tem o os sinais de < (menor) e > (maior) na mesma tecla? Configure para: Portugal 

 

2.4 – Clique em INSTALAR AGORA (INSTALL NOW) 

 

 
Imagem 2.2 

 

2.5 – Após alguns minutos, estando de acordo com os termos da licença CLIQUE EM AVANÇAR (NEXT). 

 
Imagem 2.3 

2.5 – A instalação pode ser de uma Atualização ou Personalizada, a atualização é destinada quando há 

instalado um Sistema Windows, a Personalizada é para outras opções além de ser a INSTALAÇÃO LIMPA, 

portanto neste tutorial, vamos realizar uma nova instalação, CLIQUE EM PERSONALIZADA (avançada) 

CUSTOM ADVANCED. 



 
Imagem 2.4 

2.6 – Neste momento, será necessário definir qual partição será instalado o Windows, geralmente uma boa 

prática é realizar a divisão do HD em duas partições, sendo uma delas 60% do disco, para servir como 

BACKUP. Escolha a partição desejada e CLIQUE EM AVANÇAR. 

ESCOLHA CORRETAMENTE A PARTIÇÃO, NESTE PASSO EM DIANTE, OS SISTEMAS INSTALADOS 

ANTERIORMENTE PODEM FICAR INACESSÍVEIS OU APAGADOS DEFINITIVAMENTE. 

 
Imagem 2.5 

2.7 – Será iniciada a cópia dos arquivos, instalação dos recursos, atualizações e após concluir a instalação, seu Windows 

7 estará instalado com sucesso! 

 



3.0 – Este é o fim da instalação do Windows 7 via Pendrive ou Drive leitor de CD/DVD Externo.  

 

3.1 - Realize agora a configuração dos Drives de vídeo, som, rede, teclados e outros recursos de acordo com o CD/DVD 

fornecido pelo fabricante ou através do site do seu equipamento. 

 

Este tutorial é parte integrante do projeto ASPIRE ONE TOTAL FLEX disponível em 

www.cristianoguilherme.com 

CONFIRA TAMBÉM EM VÍDEO NO CANAL DO YOUTUBE: crisguilhermetube 
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