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Pelo menos não por meios oficiais. Em todos os casos, é possível gravar em um DVD para instalação em outra máquina. Já o ISO do Windows precisa ser gravado em um DVD ou em um pendrive bootável para ser instalado em um PC. Baixar Windows 7 ISO original Baixando a ISO original do Windows, você evita instalar um sistema operacional
infectado em sua máquina. Ainda disponíveis pelos meios oficiais (é necessário possuir uma licença), é possível instalar as versões 7, 8 e 8.1 tanto como sistema oficial quando em máquinas virtuais. Baixe o Microsoft Windows and Office ISO Download Tool no computador; Passo 2. Feche o editor e voilà!O código copiado deve ser colado
entre “Windows 10 Single Language”, antes de “”, conforme indicado pela imagem abaixo:Veja a seguir como a edição do código deverá se parecer quando a colagem for feita:Esta imagem mostra o código já colado (mas não aplicado) sobre a página.O resultado das alterações com base no código copiado a partir de RAW Paste Data será este: 4 Baixe o ISO desejadoFinalizada a edição do código da página, é suficiente, por fim, rolar a central de atualizações Tech Bench para baixo e clicar sobre as opções exibidas por “Select Edition” (veja que, agora, mais versões do Windows são listadas pela opção de downloads). Vale lembrar que esta é a imagem pura do Windows e não vem ativada. Ou
seja, o Windows XP é uma das versões que estariam presentes, mas encontramos um problema: não é possível. Comente no Fórum do TecMundo...E aí, curtiu o conteúdo? Baixe o Windows 7 original grátis em português do Brasil de 32 bits ou 64 bits no formato ISO direto do site da Microsoft. Gostou dessa matéria? Embora tenha sido deixado de lado
pela fabricante, o Windows 7 é o sistema operacional preferido de muitos usuários para instalar em seus dispositivos. Confirme sua escolha; 4 de 8 Avance para a tela seguinte (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Avance para a tela seguinte (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Passo 5. Selecione a versão desejada do
Windows e prossiga em “Confirm” para dar início ao processo de download da ISO. ...Com que frequência você formata seu Windows? Em seguida, o programa já disponibiliza links de download do software em 32 ou 64 bits para copiar. No entanto, isto teve o resultado reverso e acabou dificultando as coisas na hora de obter o arquivo de imagem ISO
puro do Windows que pode ser útil em muitas situações, como na criação de máquinas virtuais, por exemplo. Veja como ativar ou traduzir o Windows 7. Para o Windows 7, por exemplo, considere as primeiras opções; 3 de 8 Selecione a edição (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Selecione a edição (Foto: Reprodução/Paulo Alves) —
Foto: TechTudo Passo 4. Ao que tudo indica ele será a “versão definitiva”, versão esta que receberá todas as novidades da Microsoft. 8 de 8 Salve o ISO no seu PC (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Salve o ISO no seu PC (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Um arquivo ISO do Office pode ser aberto nativamente pelo
Windows 8.1 ou Windows 10 para iniciar a instalação. E quem deseja fazer o download do arquivo de imagem para também atualizar o popular SO tem apenas de visitar o site Microsoft e usar, então, o “MediaCreation Tool”, uma ferramenta que permite a criação de mídias inicializáveis (via pendrive ou DVD) a partir de apenas alguns cliques (saiba
mais aqui).Acontece, porém, que os ISOs listados pelo Tech Bench abarcam as últimas versões do Windows 10; usuários que precisam de arquivos para a restauração de alguma variação do Windows 7 ou Windows 8, assim, costumam recorrer a alternativas nem sempre legítimas de download. Neste tutorial, portanto, você vai aprender a baixar a ISO
adequada para o seu computador de um jeito rápido e seguro.Atenção: para que o download possa ser feito legalmente e de modo gratuito, uma licença oficial do Windows já deverá estar instalada em sua máquina. Veja como é simples baixar a ISO para o Windows 7 Home Basic ou Windows 8.1, por exemplo, através da alteração do código da página
da downloads.1 - Copie o código para modificação da páginaAcesse este link e abra a página do Pastebin e role para baixo. Quer dizer, é sim possível encontrar as ISOs do Windows XP, Windows 2000 e até mais antigas, mas não usando os servidores da Microsoft. Para baixar na máquina, selecione a versão do produto; 7 de 8 Baixe em 32 ou 64 bits
(Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Baixe em 32 ou 64 bits (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Passo 8. Porém, encontrar o arquivo correto para download pode ser confuso se você não costuma fazer isso. Qual versão do SO da Microsoft está instalada em sua máquina? Copie, em seguida, todo o código listado pelo campo
“RAW Paste Data”.2 - Abra o site de downloads da MicrosoftAcesse o programa de atualização Tech Bench por meio deste link. Selecione o idioma do sistema operacional ou suíte de aplicativos de escritório e clique em “Confirmar”; 5 de 8 Escolha o idioma (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Escolha o idioma (Foto: Reprodução/Paulo
Alves) — Foto: TechTudo Passo 6. Sabia que você pode comprar o Windows 10 ou qualquer produto da Microsoft e baixar na hora direto da Microsoft Store? No menu à direita, selecione a versão do Windows ou Office que você deseja baixar; 2 de 8 Escolha a versão (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Escolha a versão (Foto:
Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Passo 3. Não seria bacana ter essa versão por meios oficiais, mesmo que para instalar em uma máquina virtual para estudo? Apesar da Microsoft ter investido maior parte de seu tempo no desenvolvimento de seus mais novos sistemas operacionais, o Windows 7 ainda é muito popular. A ferramenta gratuita
Microsoft Windows and Office ISO Download Tool se propõe a resolver esse problema ao reunir todas as versões dos dois softwares em um único ambiente, permitindo busca e download rápidos sempre que preciso. Windows 10 Baixar e criar um pendrive bootável com o Windows 10 é algo bastante simples. Vamos agora mostrar como baixar o
Windows 7 e obter uma imagem ISO do sistema operacional para instalar em seu computador ou notebook usando as ferramentas da Microsoft. Windows 7 download A Microsoft tem se esforçado em facilitar a experiência dos usuários na hora de baixar seu sistema operacional e lançou a ferramenta Media Creation Tool. O processo pode demorar
alguns minutos. Esta versão do Windows é a ultima sobrevivente do sistema que traz sua interface mais clássica, no Windows 8, o software sofreu grandes mudanças que ainda não agradou a todos. Para finalizar, salve o ISO no HD do computador.. A reinstalação do Windows pode ser feita através da execução de uma extensão ISO, bem sabemos. Por
isso vamos mostrar como baixar as ISOs do Windows de uma forma simples e rápida. No Windows 7, será necessário o WinRAR ou outro utilitário compatível com arquivos do tipo. Veja como baixar o ISO do Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 e diversas variantes do Office de forma fácil.Os problemas mais comuns do Windows 10 e como
solucionar 1 de 8 Windows 10 tem versões sem capacidades de reprodução de mídia (Foto: Isabela Giantomaso/TechTudo) (Foto: Windows 10 tem versões sem capacidades de reprodução de mídia (Foto: Isabela Giantomaso/TechTudo)) — Foto: TechTudo Windows 10 tem versões sem capacidades de reprodução de mídia (Foto: Isabela
Giantomaso/TechTudo) (Foto: Windows 10 tem versões sem capacidades de reprodução de mídia (Foto: Isabela Giantomaso/TechTudo)) — Foto: TechTudo Download grátis do app do TechTudo: receba dicas e notícias de tecnologia no Android ou iPhonePasso 1. Mas, apesar das dificuldades, ainda é possível baixar o Windows dos servidores oficiais da
Microsoft e obter as imagens oficiais do Windows 7 e posterior pelo seu computador. Aliás, estudar versões mais antigas de um sistema é uma excelente forma de aprender sobre sistemas operacionais de forma geral. Além dessas versões, é possível baixar as versões para desenvolvedor e a Insider Preview, além das versões mais recentes do Office.
Inscreva seu email no Canaltech para receber atualizações diárias com as últimas notícias do mundo da tecnologia. No caso do Windows 10 é ainda mais simples: basta usar a ferramenta da própria Microsoft. Mas e se quisermos baixar uma versão anterior, como fazer? Em seguida, escolha a edição desejada do software na lista. Criamos um tutorial
detalhado aqui no Canaltech explicando o passo a passo, bastando ter um pendrive com 8 GB de capacidade (pelo menos). Lembre-se que os arquivos são todos originais, então será necessário inserir chave original para validar a instalação.Quais placas de vídeo podem ser usadas com Windows 10? Troque dicas no Fórum do TechTudo. Uma das
formas de instalar o Windows e o Microsoft Office no computador é por meio de arquivo ISO. Clique, então, sobre o ícone de sanduíche, abra a opção “Mais ferramentas” e selecione “Ferramentas do desenvolvedor” (ou aperte o atalho “Ctrl + Shift + i”).Em seguida, aperte sobre o ícone de flecha da janela aberta, como na imagem abaixo, e passe a
seta sobre o ícone que lista as opções de download da ISO (que reúne apenas as variações das versões do Windows 10). Agora, clique com o botão direito sobre a seleção exibida pela janela que permite a edição do código, à direita da página, e abra a opção “Edit as HTML”.3 - Cole o código copiadoO código copiado a partir da aba “RAW Paste Data”
deverá ser colado na altura correta junto do editor de HTML. Para isso é necessário baixar o Windows ISO Downloader e selecionar a versão desejada. E fazer isso é bastante fácil: dê um espaço a partir da linha “Windows 10 Single Language”, antes de “”, sem aspas, e aperte “Ctrl + V” para colar o endereçamento copiado. Versões anteriores Nossa
intenção era montar um tutorial com todas as ISOs com Windows deste século. O Windows 10 chegou para ficar, já sendo a versão oficial pré-instalada em diversas máquinas. Mas há uma boa quantidade de sites por aí com as ISOs mais recentes do XP. Essa opção é ideal para enviar para um amigo que precisa baixar, mas não sabe onde encontrar os
arquivos ISO; 6 de 8 Copie o link de download para um amigo (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Copie o link de download para um amigo (Foto: Reprodução/Paulo Alves) — Foto: TechTudo Passo 7. Basta selecionar a versão em questão, esperar a página carregar, selecionar a versão específica e clicar em “Confirmar”. Clique aqui e
conheça já! Quem está acostumado a instalar distros Linux está bastante familiarizado com o processo.
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