
COMO COMPILAR PROGRAMAS NO WINDOWS 
 
 
 Para compilar nossos programas escritos na linguagem C no sistema operacional 

Windows, precisamos seguir os seguintes passos: 

1. Instalar o editor de texto EditPlus. Faça o download no site da disciplina. 

2. Instalar o compilador Borland C 5.5. Faça o download no site da disciplina. 

a. O arquivo .zip que contém o compilador, possui 3 arquivos: 

borlandc5.exe, bcc32.cfg e ilink32.cfg. Após instalar o compilador (clique 

em borlandc5.exe), coloque os arquivos bcc32.cfg e ilink32.cfg em 

C:\Borland\BCC55\bin. 

b. Configure o path do windows para o programa acima executar 

corretamente. Como fazer isso?  

i. Windows 2000/XP: Clique com o botão direito do mouse em “Meu 

Computador->Propriedades”. Logo em seguida, selecione 

“Avançado->Variáveis de Ambiente”. Verifique se a variável 

“Path” existe, conforme a figura abaixo.  

ii. Windows 98: Procure pelo arquivo chamado autoexec.bat. Clique 

com o botão direito e selecione “Editar”. Adicione a seguinte linha 

ao final do arquivo: SET PATH=%PATH%;C:\Borland\Bcc55\bin 

 



 
 

c. Caso não exista, clique em “Novo” para adicionar esta variável. No campo 

“Nome da variável”, escreva Path. No campo “Valor da variável”, escreva 

C:\Borland\BCC55\bin. Para os computadores que possuírem esta 

variável, apenas de um clique duplo com o mouse na variável “Path” e no 

campo “Valor da Variável”, acrescente C:\Borland\BCC55\bin no final. 

 



 
 

3. Com os programas “Editplus” e “Borland 5.5” instalados, agora iremos configurar 

o editor de texto “EditPlus” para podermos escrever e compilar nossos programas. 

4. Abra o “EditPlus”. Caso apareça algum botão, clique em “I agree”. Clique em 

“Tools->Configure User Tools”. Irá aparecer uma janela, clique em “Add Tool -> 

Program”conforme figura abaixo. 



 

 

5. Faça as seguintes configurações, iguais à imagem acima: 

a. Menu Text: C 

b. Command: C:\Borland\BCC55\Bin\bcc32.exe 

c. Argument: $(FileName) 

d. Initial directory: $(FileDir) 

e. Marque “Capture Output” e “Save open files” 

f. Clique em OK. 

 

6. Para fazer um novo programa  clique em “File->New-NormalText”. Salve seu 

programa com um nome qualquer. Ex: soma.c 

7. Para compila-lo, aperte Crtl+1. Todas as mensagens, de erro ou aviso, serão 

mostradas na parte inferior do “Editplus”, conforme figura abaixo. 



 
 

8. Será gerado um arquivo executável na mesma pasta que o seu arquivo.c está 

localizado. Ex: soma.exe. Dê um clique duplo no mesmo e seja feliz! Ou não! 

 


