
Como instalar o Linux Mint

Siga os passos abaixo para instalar seu  Linux Mint:

Passo 1. Ligue o computador, coloque o CD/DVD ou pendrive com o arquivo .ISO do Linux Mint
na unidade de CD/DVD-ROM ou USB (no caso do pendrive). Deixe o computador prosseguir com
a inicialização do instalador. Hoje em dia a grande maioria dos computadores novos já saem de
fábrica  com a  configuração para  dar  boot  pela  unidade  de  CD/DVD-ROM, portanto,  se  o  seu
computador não estiver com esta configuração definida, você deverá entrar no setup da sua máquina
para setar essa opção.

Como acontece com seu parente próximo Ubuntu, é possível usar o Linux Mint na versão via CD 
por meio da Live Session – com o disco em seu drive, sem necessidade de instalação -, ou como um
de seus sistemas operacionais nativos da máquina;

Passo 2. Ao aparecer a tela abaixo, escolha a opção Install Linux Mint;

Passo 3. Logo de início, escolha a língua de preferência para seu sistema operacional;



Passo 4. Cheque se seu PC possui espaço em disco disponível para a instalação e retire a opção 
“está conectado à Internet”;

Passo 5. Escolha se o Linux Mint será o único sistema operacional instalado em sua máquina ou se 
ele compartilhará espaço com demais sistemas. Caso você deseje instalar o Linux Mint em 
companhia de outros sistemas, basta fazer a alocação de espaço; Escolha a opção “Apagar disco e 
resintalar Linux Mint”;

Passo 6. Feito isso, dê o comando "Instalar agora";

Passo 7. Escolha sua localidade no mapa-mundi;



Passo 8. Especifique a disposição de teclado de seu idioma. Este passo é bastante importante;

Passo  9.  Insira  seu  nome  de  usuário  e,  caso  queira,  uma  senha  de  segurança.  Clique  em
"Continuar";



Passo 10. Aguarde os arquivos serem instalados. Se seu PC estiver conectado à Internet, espere o 
fim do download dos pacotes de linguagens e demais funcionalidades;

Passo 11. Com a instalação concluída, escolha entre continuar usando o Linux Mint via Live 
Session ou reiniciar a máquina;

Pronto! Seu Linux Mint 12 está instalado, prontinho para seu uso e novas descobertas neste SO que
tem feito bastante sucesso. Se você quiser utilizar o Linux Mint por outros meios, diferentes de
instalação e Live Session, uma sugestão é emulá-lo via Virtualbox.
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