Instalando o Ubuntu 12.04
• Baixar o ISO
Baixe o arquivo da imagem do Ubuntu 12.04 LTS no site do Ubuntu.
• Você pode gravá-lo em um CD/DVD, ou gravar a imagem no pen drive.
• Dar o boot pelo CD
Altere as configurações na bios para que o computador inicie pelo CD, DVD ou USB caso
tenha gravado no pen drive. Tome muito cuidado ao fazer as alterações na bios. Feito isso
coloque o CD/DVD/Pen Drive e reinicie o computador. O instalador iniciará em seguida.
• Iniciar a instalação
Se você chegou até aqui, saiba que a parte mais difícil já passou.

Então nessa primeira tela selecione a linguagem do sistema.
Caso você queira testar o sistema antes de usá-lo clique em Experimentar o Ubuntu, caso contrário
clique em Instalar o Ubuntu.
Nesse tutorial vou seguir diretamente pela instalação.
• Preparando para instalar o Ubuntu

Nessa próxima tela o instalador vai verificar os requisitos básicos para a instalação continuar. Caso
você tenha acesso a internet marque a opção Baixar atualizações enquanto instala, e marque
também, caso queira, o Instalar esse programa de terceiros, que instalará o codec de MP3. Continue.
• Tipo de Instalação
Até algumas versões atrás essa era a parte mais complicada do instalador, porém hoje está
tão simples fazer o dual boot que basta selecionar a opção Instalar o Ubuntu ao lado do
Windows .

• Instalar o Ubuntu ao lado do Windows 7
Nessa próxima tela decidimos o quanto de espaços ficará para cada sistema. Com o mouse
no meio dos quadradinhos arreste e defina o quanto desejar.

• Aviso de confirmação
Quando você tiver clicado em Instalar agora irá aparecer uma mensagem pedindo a
confirmação para as mudanças e falando que algumas operações de redimensionamento
podem levar algum tempo. Clique em continuar.

• Instalação
A partir de então a instalação ocorrerá, enquanto isso algumas perguntas serão feitas, como
hora local, layout do teclado, seu nome e uma senha, e por fim perguntará se tem alguma
configuração do seu Windows que você deseja importar.

• Finalização
Após todo esse processo agora a instalação concluirá automaticamente, quando pronta o
instalador pedirá que você remova o CD ou o Pen Drive e reinicie a máquina.

• Pronto!
Pronto, seu Ubuntu já está rodando ao lado do Windows.

• Pós-instalação
Dê uma olhada no artigo que o Mateus publicou falando o que fazer após instalar o Ubuntu
12.04.

