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Conteúdo: Sistemas de Arquivos

→ Objetivo: O aluno deve ser capaz criar, formatar e montar partições, assim como ter um 
entendimento superficial sobre as vantagens e comandos utilizados.

→ Este roteiro não é para entregar, mas é para fazer e guardar consigo, pois poderá servir 
de consulta para exercícios futuros, e as provas serão baseadas naquilo feito em sala de 
aula.

ROTEIRO 08:

1. Visualize o arquivo  /etc/fstab e escreva abaixo, quais partições são montadas a 
cada inicialização do sistema?

2. Inicialize a ferramenta fdisk, e com o comando m liste todos os comandos possíveis 
para navegar/manipular partições nesta ferramenta. Escreva-os abaixo (comando e 
ação).



3. Com um dos  comandos  listados  acima,  visualize  a  tabela  de  partições  estando 
dentro  do  fdisk.  Qual  o  comando  utilizado?  Quais  as  partições  que  aparecem 
montadas na tabela?

4. Crie  uma nova partição.  Qual  o  comando utilizado? A partição criada é do tipo 
primária ou lógica? E qual o nome da nova partição?

5. Liste  os  tipos  de  partições  existentes,  e  visualize  quantas  e  quais  são  as 
possibilidades.

6. Formate a partição criada no item 4, com o tipo ext3. Qual o comando utilizado? 

7. Crie um diretório /dados.

8. Agora monte a partição criada no diretório /dados . Qual o comando utilizado?

9. Para  que  esta  partição  seja  montada  automaticamente  a  cada  inicialização  do 
sistema o que é necessário ser feito?

10. Exclua a partição criada. Como isso foi feito?

11. Crie uma nova partição, formate-a faça a montagem no mesmo diretório do item 8.

12. Com a partição criada, visualize sua UUID e copie (com o botão direito do mouse), 
pois você precisará dele. Qual o comando utilizado?



13. Edite o arquivo fstab e inclua nele a partição criada. Para o campo options coloque 
a flag defaults, e para os campos dump e fcsk coloque os valor 0. Escreva abaixo a 
linha adicionada ao arquivo (Pode deixar a UUID apenas com a sigla, sem ter que 
copiar o conjunto de caracter que a compõe).

14. Reinicialize a máquina, e verifique se a partição continua montada. 


