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Software proprietário 

 

 

 

Proibido copiar, redistribuir e/ou modificar 

Código-fonte não é disponibilizado na compra 

do produto 

Compra-se a licença para usar o produto 



Software livre 

 

 

 

Pode ser usado, copiado, estudado, modificado e 

redistribuído sem restrição.  

Normalmente é distribuído acompanhado por uma licença 

de software livre, e com a disponibilização do seu código-

fonte. 



Software livre 

 

 

 

GNU GPL – GNU General Public License [Free Software Foundation]: 

1) Liberdade de executar o programa, para qualquer propósito. 

2) Liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as 

suas necessidades (acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta 

liberdade). 

3) Liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu 

próximo. 

4) A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os  seus 

aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie 

(acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade).  

 



Sistemas Operacionais 

 

 

 

Software de base de um sistema computacional 

Gerência de todos os recursos da máquina 

Carrega e executa programas 

Controla dispositivos de I/O (IN/OUT – Entrada/Saída) 

Gerência de arquivos, diretórios e processos 

Gerência da memória RAM 

 

Ex.: Unix, Linux,  Windows, MacOS, Android etc. 

 



Sistemas Operacionais 

 

 

 

Classificações: 

Número de usuários:   Monousuário x Multiusuário 

 

Execução de tarefas:  Monotarefas x Multitarefas 

 

Interface com o usuário: Modo texto x Inteface gráfica (GUI) 



Linux – Kernel do Sistema e Distribuições 

 

 

 

Núcleo do sistema operacional 

livre mais utilizado. 

O Linux é o um sistema operacional 

baseado no Unix que foi combinado 

com os aplicativos oriundos do 

Projeto GNU. 

O conjunto do núcleo e dos 

aplicativos livres é chamado  

GNU/Linux 

 

Existem várias distribuições do GNU/Linux: 
Ubuntu, Debian, Fedora, Redhat, Archlinux, etc. 



Bem vindo ao Ubuntu! (Explorando a GUI) 

 

 

 



Sistema de Arquivos 

Por exemplo, no Windows: 



Atividade 1: Sistema de Arquivos no Ubuntu 

Reconhecer e montar a estrutura de diretórios do Ubuntu. 

Somente as primeiras ramificações! 

 



Atividade 1: Sistema de Arquivos no Ubuntu 

Reconhecer e montar a estrutura de diretórios do Ubuntu. 



Sistema de Arquivos no Linux (Ubuntu) 

Padrão FHS: 
Filesystem Hierarchy Standard 
 

Perguntas relevantes: 
Onde está o HD? 
 
Onde ficam os flash drives e CDs? 
 
Onde estão os programas 
instalados? 
 
Onde fica o SO? 
 



Bem vindo ao Ubuntu! (Explorando o bash shell) 

 

 

 



Sistema de Arquivos: Explore através do terminal 

 

 

 

Comandos básicos para tratar com diretórios: 

ls    argumentos opcionais:[-l] [-a] 

cd    argumentos opcionais: [..] [~] [-] 

pwd 

mkdir 

rm 

 


