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Comandos Básicos – Exercício 06 

Procedimentos 

1. Logue como aluno senha aluno em um terminal em modo texto e não mude de terminal;  

2. Certifique-se que o diretório corrente é o diretório ~ 

3. Limpe o histórico dos comandos da sua conta com o comando 

$ history -c 

4. Verifique se o histórico de comandos esta vazio 

$ history 

5. Coloque o seu nome através de um comando da forma:  

$ echo Joao da Silva  

6. Utilizando o comando a seguir, baixe os arquivos para a atividade: 

$ wget –P ~ http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/images/3/31/ArquivosCoringas.tar.gz.rar  

7. Verifique se o arquivo foi baixado com sucesso. 

8. Renomeie o arquivo ArquivosCoringas.tar.gz.rar para ArquivosCoringas.tar.gz 

9. Descompacte o conteúdo do arquivo baixado no diretório ~/iCoringas/ 

$ tar xzvf arquivosCoringas.tar.gz.rar –C ~/iCoringas/ 

10. Verifique o conteúdo que foi extraído em ~/iCoringas/

11. No diretório ~/iCoringas devem existir os seguintes arquivos: 

user@maquina:~/iCoringas$ ls 

carroAA.txt  casaBA.txt  pastelCA.txt  fotoDA.txt 

carroAB.txt  casaBB.txt  pastelCB.txt  fotoDB.txt 

carroAC.txt  casaBC.txt  pastelCC.txt  fotoDC.txt 

carroAC.new  casaBC.new  pastelCC.new  fotoDC.new 

carroACcarro.new casaBCcasa.new pastelCCpastel.new fotoDCfot.new 
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Exercício: 

12. Escreva nas áreas a seguir comandos para excluir os arquivos especificados. Usar os 

caracteres curinga. Você pode testar o comando nos arquivos que estão no diretório atual. 

Após testar um comando abaixo, execute os passos 8 a 10 novamente, para que os arquivos 

mostrados na caixa acima voltem para o diretório (Dica: antes de excetuar o comando rm, 

use o comando ls par verificar se o filtro está correto). 

 

13. Comando para apagar todos os arquivos que começam com a palavra carro 

$ rm carro* 

 

14. Comando para apagar todos os arquivos que começam com a palavra carro e casa 

$ rm carro* casa* 

 

15. Comando para apagar todos os arquivos com a extensão .new 

$ rm *.new 

 

16. Comando para apagar todos os arquivos que começam com a palavra pastel exceto o 

arquivo pastelCCpastel.new 

$ rm pastelC?.* 

 

17. Comando para apagar os arquivos carroAC.new, casaBC.new, pastelCC.new e fotoDC.new 

$ rm *[ABCD]C.new 
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18. Comando para apagar todos os arquivos que tenham a segunda letra maiúscula do nome 

igual a B ou C, mas que não tenha a extensão new 

$ rm *[ABCD][BC]*[^w] 

19. Comando para apagar todos os arquivos com a extensão .txt, exceto os que tenham a 

segunda letra maiúscula igual à B 

$ rm *[ABCD][^B]*.txt 

 

20. Comando para apagar os arquivos carroACcarro.new, casaBCcasa.new, pastelCCpastel.new 

e fotoDCfot.new 

$ rm *[ABCD]C*?.new 

 

21. Remova recursivamente o diretório ~/iCoringas. 

22. Salvando os resultados. Execute o comando 

$ history > icoCB06_nomedoaluno 


