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1. Python 
a. Download  

Antes de efetuar o download do Python, é necessário saber a versão do seu sistema 
operacional. Se você não souber a versão, verifique no APENDICE A como descobrir. 
1. Se seu Windows é 32bits, baixe aqui. Caso seja 64bits, realize o download através 

deste link.  
2. Se você está usando Linux, baixe aqui. 
3. Se você está usando Mac OS X 10.5, baixe aqui. Caso seja Mac OS 10.6, baixe aqui. 

Caso seja outra versão, baixe aqui. 

b. Instalação para Windows 
1. Após o download, execute o pacote de instalação e clique em ‘Executar’: 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.python.org%2Fftp%2Fpython%2F3.4.1%2Fpython-3.4.1.msi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFo6fa0O8vOzsea5Z_ACpxgJY_XfQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.python.org%2Fftp%2Fpython%2F3.4.1%2Fpython-3.4.1.amd64.msi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsIoOmpr2hR5y8nF1R-wq1751efw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.python.org%2Fftp%2Fpython%2F3.4.1%2FPython-3.4.1.tgz&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLg5wa4xF-O3OLigbt1I7nCayLhA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.python.org%2Fftp%2Fpython%2F3.4.1%2Fpython-3.4.1-macosx10.5.dmg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkmjv9AArc1VSXPQXJU54CuwB0Rg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.python.org%2Fftp%2Fpython%2F3.4.1%2Fpython-3.4.1-macosx10.6.dmg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpgTHtH8OKyf60XTQ31LUdCPvXhA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.python.org%2Fftp%2Fpython%2F3.4.1%2FPython-3.4.1.tgz&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLg5wa4xF-O3OLigbt1I7nCayLhA


2. Será exibida a tela perguntando os usuários que terão acesso ao Python. Selecione 
a opção para todos os usuários ( ‘Install for all users’) e clique ‘Next’. 

 



3. Selecione a pasta onde o Python será instalado (recomenda-se usar a pasta padrão 
(C:\Python34\). Clique em ‘Next’. 

 

4. Será exibida a tela com as configurações que serão instaladas. Clique na seta ao 
lado de ‘Python’ e selecione a opção ‘Entire features will be installed on local hard 



drive’ (instalar todas as opções). Em seguida clique em ‘Next’.

 

5. O Python será instalado. 

 



6. Ao término da instalação, será exibida a tela de sucesso: 

 

7. Clique em ‘Finish’ para encerrar a instalação 

c. Configuração 

1. Aperte as teclas Windows ( ) e ‘R’. Será aberta a janela ‘Executar’. Digite 

‘cmd’ e aperte ‘OK’. 

 

2. Será aberto uma janela de prompt. Digite ‘ECHO %PATH%’, para verificar a variável 
de ambiente PATH do Windows. Verifique se existem os dois diretórios a seguir:  

C:\Python34\;C:\Python34\Scripts; 

3. Caso não existam, clique no botão Iniciar  ou ; 



4. Clique com o botão direito no item ‘Computador’ e selecione a opção 
propriedades: 

 

5. No fim da janela, clique no link ‘Alterar Configurações’

 



6. Na aba ‘Avançado’, clique em ‘Variáveis de Ambiente’ 

 

7. Se você é administador da máquina, edite a variável ‘Path’ dentro do bloco 
‘Variáveis de sistema’ e adicione os dois diretórios a seguir ao final da lista: 

C:\Python34\;C:\Python34\Scripts; 



 

8. Caso não seja administrador, no bloco ‘Variáveis do usuário ...’, crie uma variável 
chamada ‘PATH’ e insira a seguinte linha ao valor desta variável: 

C:\Python34\;C:\Python34\Scripts;%PATH% 
9. Caso a variável ‘PATH’ já exista, adicione a seguinte linha ao final do valor desta 

variável: 
C:\Python34\;C:\Python34\Scripts; 

10. Execute novamente o passo 1 deste tópico para verificar a configuração. 
 

  



2. IDE PyCharm 
a. Download  

1. Acesse o site http://www.jetbrains.com/pycharm/download/ 
2. Clique em ‘Download Community’ para baixar a versão grátis da ferramenta. 
3. Caso deseje, você pode responder uma pesquisa rápida. O download será 

realizado independente da pesquisa ser respondida. 

b. Instalação para Windows 
1. Após o download, execute o arquivo ‘pycharm-community-3.4.1.exe’ que foi 

baixado e clique em ‘Executar’. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jetbrains.com%2Fpycharm%2Fdownload%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkLt0zLHHnETZrsLW4AI20aTwqJw


2. Será exibida uma janela solicitando que todos os programas abertos sejam 
fechados. Clique em ‘Next’ após fechá-los. 

 

3. Selecione a pasta onde o PyCharm será instalado (recomenda-se usar a pasta 
padrão (C:\Python34\). Clique em ‘Next’.

 



4. Marque a opção ‘Create Desktop shortcut’ para que, após a instalação, seja criado 
um atalho na sua área de trabalho. Em seguida, clique em ‘Next’.

 

5. Na próxima janela, clique em ‘Install’.

 



6. Após a instalação, marque a opção ‘Run PyCharm Community Edition’ e clique em 
‘Finish’.

 

7. Caso haja uma versão anterior do PyCharm no seu computador, é possível importar 
as configurações selecionando a opção ‘I want to import my settings from a custom 
location’ e informando o local da instalação. Caso seja a primeira vez que a IDE 
esteja sendo instalada ou você não deseje importar as configurações antigas, 
selecione a opção ‘I do not have a previous version of PyCharm or I do not want to 
import my settings’. Clique ‘OK’.

 



8. Clique ‘OK’ na próxima janela 

 

9. Será exibida a seguinte tela 

 

10. Assim, a IDE já está instalada.  



c. Configuração do PyCharm 
1. Caso não esteja aberto, execute o atalho criado na área de trabalho ’ JetBrains 

PyCharm Community Edition 3.4.1’. 

 

2. Clique em ‘Create New Project’ para criar um novo projeto. Dê o nome ‘teste’ para 
nosso projeto inicial. 

 



3. Clique com o botão direito no projeto ‘Teste’, selecione ‘New’ e em seguida 
‘Python File’. 

 

4. Dê o nome ‘teste’ para o arquivo. Será criar um arquivo ‘teste.py’. 
5. No fim do arquivo, digite print(“Hello World”). 
6. Clique em ‘Run’, no menu e, em seguida em ‘Run’, novamente. O seu primeiro 

programa será executado e será exibida a seguinte saída: 

 

  



APENDICE A  

Como descobrir a versão do seu sistema Operacional 

1. Clique no botão Iniciar  ou ; 

2. Clique com o botão direito no item ‘Computador’; 
3. Selecione a opção propriedades: 

 

 
4. Verifique a versão no conjunto Sistema: 

 

 


