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Roteiro para Instalação de aplicativos 

Um bom roteiro começa com objetivo claro e perguntas para indicar por onde seguir. Por exemplo, para instalar o leitor de PDF Adobe Reader. 

 
Consegui o instalador e agora? Veja na tabela abaixo como proceder de acordo com o tipo de instalador ou mídia 

N. CD/DVD (mídia óptica) 
Pendrive, HD externo (mídia removível) 

Cartão de memória (necessita de leitor ou adaptador) 

1 Insira o CD ou DVD no drive ou unidade leitora Conecte o pendrive ou hd externo na porta USB 

2 Aguarde o carregamento irá aparecer uma tela do assistente de instalação Aguarde o carregamento (montagem da unidade) 

3 Se não aparecer a tela do assistente de instalação, abra o Gerenciador de arquivos Abra o Gerenciador de arquivos 

4 Dê dois cliques no ícone da unidade do CD/DVD para executar a mídia Procure a unidade removível, dê dois cliques nela para abrir. 

5 No CD/DVD o instalador é autoexecutável, ou seja, executa automaticamente, 
abre o assistente de instalação, basta ler com calma para realizar a instalação. 

Depois procure a pasta onde está o arquivo instalador. 

Observação: Nos casos de aplicativos maiores como suítes de Escritório, suítes Gráficas, precisamos do(s) DVDs(s) de instalação, as vezes temos a imagem 

imagem ISO e nestes casos, temos que gravar em uma mídia óptica ou montamos a unidade ou mesmo extraímos o conteúdo para depois instalar. 

Objetivo:  

Instalar o 

Adobe Reader 

Eu tenho o Instador? 

Sim 

De acordo com cada mídia ou formato 
temos algumas diferenças no 

procedimento inicial de instalação 

CD, DVD (mídia óptica) 

Veja instruções na Tabela abaixo: 

Consegui o instalador e agora? 

Pendrive, HD externo, cartão de 
memória (mídia removível) 

Veja instruções na Tabela abaixo: 

Consegui o instalador e agora? 

Não 

Onde consigo o 
instalador? 

Internet 

Faça Download do instalador no site do 
fabricante 

http://www.adobe.com/br/downloads.html 

CD, DVD (mídia óptica) 

Geralmente, vem o instalador em 
alguns CDs ou DVDs de instalação de 
drivers de impressoras, scanners e 

similares. 

Pendrive, HD externo, 
cartão de memória (mídia 

removível) 

Basta copiar o arquivo 
instalador para a sua mídia  

Instalador: (setup, install ou installer) 

É um arquivo executável que abre um Assistente de 

Instalação (Wizard). Geralmente tem várias telas que 

representam as etapas ou passos da instalação, nas 

quais você precisa escolher uma opção e clicar no 

botão Avançar (Next). 

 

Instalador off-line: instaladores que não precisam de acesso à Internet. Eles 

também são conhecidos como stand alone. 

Instalador online: instaladores que são arquivos “pequenos”, mas necessitam de 

acesso à Internet para “baixar” os arquivos necessários para a instalação. 


