Deletou uma partição no seu HD e não
consegue mais entrar no Windows?
É muito comum encontrarmos computadores ou notebooks com o HD dividido
em ao menos dois sistemas operacionais. Recentemente, passei por uma
situação um tanto quanto perturbadora para aqueles que não estão habituados
a lidar com este tipo de problema. A situação foi a seguinte: Eu dividi meu HD
para alocar dois sistemas operacionais e fazer o tão conhecido na internet
“dual boot”, onde os dois sistemas operacionais que eu tinha era o Windows 10
e o Linux Deepin. Enfim, decidi apenas apagar a partição que continha o Linux
Deepin pois não via mais necessidade de tê-lo em meu computador. O
problema começou exatamente quando decidi simplesmente apagar a partição,
pois nem tudo é tão simples e eu entendi bem isso quando reiniciei o
computador momentos depois. Veja na imagem abaixo:

Pois é, para mim foi um susto quando vi este erro, todavia apenas coloquei-o
no Google e rapidamente obtive uma resposta eficaz. Siga o passo a passo
logo abaixo para resolver este problema e seu computador/notebook e voltar a
dar boot normalmente no Windows:
Passo 1 – Pegue uma mídia bootável do Windows: Consiga uma mídia
bootável do Windows (seja CD ou um pen drive) e insira no seu computador.

Passo 2 - Reinicie-o e dê o boot pela mídia conectada: Quando aparecer a
tela contento as configurações de idioma e teclado do Windows, apenas clique
em avançar.
Passo 3 – Clique na opção logo abaixo escrito “Reparar este
computador”: Clicando nesta opção, aparecerá algumas opções do Windows,
clique em “Opções avançadas”.

Passo 4 – Clique na opção “Prompt de Comando” (ou como está descrito
na imagem acima: “Command prompt””): Clicando ali, aparecerá uma tela
preta, ou seja, a tela “CMD” do Windows. Digite exatamente nesta ordem
apertando enter ao final de cada linha digitada:
1. bootrec /fixmbl
2. bootrec /fixboot
3. bootrec /rebuildbdc
Passo 5 – Após digitar os comandos corretamente e ter esperado o sistema
processá-los, apenas reinicie seu computador e retire a mídia do Windows (por
precaução).

Com estes passos, consegui resolver facilmente meu problema, porém se
ainda não resolveu com você, há muito conteúdo com uma pesquisa simples
no Google para resolver esse problema.

