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Reparando as Unidades de Discos Flexíveis como Pen Drives e Cartões de Memórias 
(as telas escuras do Prompt de comando não são acessíveis aos leitores de tela) 

 
Passo 01: identificar a letra designada pelo Sistema. 
 
Ao conectar um disco deste tipo abrir-se-á uma janela como mostrada no exemplo: 

 
Figura com a Tela da unidade do Disco Flexível. 
 

Outra dica que pode nos ajudar a identificar a unidade de Disco Flexível é quando esta tem o seu 
rótulo com a palavra “USB” presente e ao lado da respectiva letra da unidade. Vamos seguir os 
passos seguintes tendo como base a letra da Unidade “G”. Não esqueça que a letra da Unidade do 
seu Disco Flexível designada, neste exemplo é “G”. 
 

Passo 02: feche a janela aberta pelo Sistema clicando no Botão Fechar  dela ou use o conjunto 
de teclas Alt + F4. 
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 Passo 03: clique ou tecle no Botão Iniciar  do Windows para abrir a Barra de Menus. 

 
 
Passo 04: tecle o botão “Windows”, depois a letra “t” ou clique sobre a Opção “Executar” como 
mostrado na figura abaixo. 

 
 
Passo 05: na tela “Executar”, que foi aberta, na Caixa de Texto, escreva “cmd” como na figura. Em 
seguida Tecle ENTER ou clique no Botão “OK”. 

 
 
 
 



3 
 
Passo 06: na tela, com o Prompt de comando ao piscar, siga o passo 07. 

 
 
Passo 07: descreva o seguinte comando: “chkdsk /?” e Tecle ENTER. 

 
 
A tela anterior mostra o CHKDSK(Check Disk) que é um comando nos sistemas DOS e MS 
Windows que verifica a integridade do sistema de arquivos de um disco em modo Ajuda com seus 
respectivos comandos. 
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Passo 08: descreva o seguinte comando no Prompt de comando: “chkdsk /f /r g:” (neste caso g: é a 
unidade dada como exemplo. Identifique a letra da sua unidade para substituí-la corretamente) 

 
 
 
A tela seguinte mostra a verificação sendo realizada na Unidade de Disco Flexível: 
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Quando a Unidade de Disco Flexível não apresenta problemas, na tela seguinte é mostrada onde 
informa exatamente isto. 

 
 
Quando a Unidade de Disco apresenta Problemas a tela mostrar a existência de cinco(05) passos 
de verificações que devem ser aguardados a sua execução completa e ao fim mostrara um relatório 
da verificação realizada e o estado atual da Unidade de Disco Flexível que possivelmente estará 
recuperada para o uso Padrão. 
 
Passo 09: para sair da tela que restou escreva “exit” no Prompt de Comando ou clique no Botão 

Fechar  da Tela ou use o conjunto de teclas Alt + F4. 
 
Este arquivo de ajuda foi criado com a intenção de auxiliar as pessoas a recuperarem os seus Pen 
Drives ou seus cartões de Memórias que acreditavam que estavam com defeito(ruins, 
escangalhados) e em muitos casos jogam foram sem saber da possibilidade de recuperação. 
 
Outra sugestão é passar, uma verificação Completa, do seu Antivírus na Unidade de Disco Flexível, 
periodicamente, ou quando apresentar problemas na leitura dos arquivos guardados. 
 
Essa sugestão tem referência em transito de nossos discos em lojas de Revelação de Foto, 
Computadores de Terceiros ou em leitores sem conhecimento da procedência e com isso obtêm 
vírus sem “saber”, ou mesmo sem ter-se a real ideia. 
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