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Exercícios sobre Linux 4

1. Crie a seguinte árvore de diretórios /home/aluno
Volnei
Cláudia

Tele Prof Elen
Marcio

IFSC/SJ  Dir_Ensino Alexandre

Alunos João
Rac Pedro

Paulo
Dir_Admin

2. Crie um arquivo chamado apostila.txt dentro do diretório Alexandre.
3. Crie um arquivo chamado exercício.txt dentro do diretório Alexandre com o seguinte texto.

O Sistema Operacional é a interface ao usuário e seus programas com o computador. Ele é
responsável pelo gerenciamento de recursos e periféricos (como memória, discos, arquivos,
impressoras, etc.) e a execução de programas
O Linux é um Sistema Operacional criado em 1991 por Linus Torvalds, é um sistema de 
código aberto distribuído gratuitamente pela internet.

4. Mostre o conteúdo do arquivo com cat.
5. Mova o arquivo exercício.txt para o diretório João.
6. Copie o arquivo exercício.txt para o diretório Cláudia.
7. Copie o arquivo apostila.txt para o diretório Pedro.
8. Elimine o diretório  Prof.
9. Navegue até o diretório Paulo
10.Sem sair do diretório Paulo reconstrua a diretório Prof com seus sub-diretórios.
11. Sem sair do diretório Paulo liste o conteúdo do diretório Prof.
12.Renomeie o arquivo /Alunos/João/exercícios.txt para /Alunos/João/texto.txt
13.No diretório Pedro tem um arquivo apostila.txt. Qual a diferença entre os comandos: 

cp  apostila.txt   exercício2.txt   e o comando   mv  apostila.txt  exercício2.txt.
14.Verifique em que diretório você está.
15.Navegue até o diretório IFSC/SJ e mostre o conteúdo do diretório /etc/syslog.conf
16.Liste todos os arquivos do diretório /etc que começam com a letra “n”.
17.Mova o arquivo texto.txt para o diretório Alexandre
18.Navegue para o diretório Alexandre. A partir deste crie um diretório de nome Setor_Pessoal 

dentro do Dir_Admim
19.Entrar no diretório “Dir_Admin” usando o comando cd e referência relativa. Observe que o 

termo “entrar” significa mudar de diretório corrente.
20.A partir deste diretório remova o diretório João e o diretório Marcio
21.“Entrar” para o diretório “Rac” usando o comando cd a tecla TAB para autocompletar o 

nome do mesmo.
22.A partir deste diretório remova o diretório Volnei e Cláudia.
23.Navegue até o diretório Paulo e remova o Dir_Admim
24.Volte ao diretório de entrada e remova todos os arquivos e diretórios que você criou.
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Perguntas para pesquisar e responder:
1. O que é uma distribuição Linux?
2. Quais são as principais distribuições Linux?
3. O que é username
4. A qual grupo de usuários você pertence?
5. Diferencie os diretórios: Raiz, Home, Entrada, Corrente, e Superior (pai)?
6. Conceitue o que é Sistema Operacional.
7. Diferencie sistema monousuário de multiusuário e monotarefa de multitarefa.
8. Conceitue interpretador de comandos Shell do linux.
9. Sobre o prompt do Linux: [aluno@João aluno]$

a. O que significa?
10.Após o comando ls –al obteve-se a seguinte resposta:
drwxr-xr-x 2 profs alunos 1024 Apr 23 2003 Programas.txt
-rwxr-xr-x 3 cefet prof 10240 Apr 23 2004 notas.txt

Explique o significado de cada uma das colunas apresentas.
11. Como podemos identificar arquivos ocultos de sistemas.
12.Escreva as linhas de comando, utilizando os metacaracteres, para listar os seguintes 

arquivos:
a.  todos cujo nome começam com “a”
b.  aviso0, aviso1, aviso2
c.  arquivo1_teste, arquivo2_teste e arquivo3_teste
d.  arquivo_teste_2a e arquivo_teste_2b

13.  Escreva uma linha de comando para listar os arquivos cujo nome termina com o  “2”.
14.Escreva uma linha de comando para listar os arquivos cujo nome contenha o caractere “2”.
15.Seu sistema está configurado com a data e hora correta? Existe um comando que fornece 

data e hora?
16.Qual o nome da máquina que você está utilizando?
17.Para que serve o utilitário wc ? (Utilize o manual on-line do sistema!)
18.Vá para o diretório /tmp. Qual o conteúdo do arquivo info.txt ?
19.Qual o comando deve ser utilizado para voltar ao seu  diretório de entrada?
20.O que é o “login”?
21.O que é “shutdown”?
22.Como um usuário pode realizar o “shutdown” no sistema LINUX?
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