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Exercícios – Gerenciamento de usuários, grupos e privilégios

1. Quais são e qual o significado das características que compõe um usuário no sistema Linux? 
Idem para grupos.

2. Logue como root.
3. Crie um grupo chamado turma.
4. Crie o diretório /home/contas.
5.Faça cópia de todos os arquivos a serem alterados nos itens 7 e 8.
6. Faça com que o diretório home dos usuários a serem criados a partir de agora seja por 

padrão dentro de /home/contas.
7. Faça com que os usuários sejam criados com o seguinte perfil, por padrão: 

1. Expiração de senha em 15 dias; 
2. Usuário possa alterar senha a qualquer momento;
3. Data da expiração da conta em 17 dias a partir de hoje.
4. Inicie os avisos de expiração da senha 4 dia antes de expirar.
5. Iniciar a numeração de usuários (ID) a partir de 1100.

8. Crie um usuário com o nome de manoel, pertencente ao grupo turma. 
9. Dê ao usuário manoel a senha mane123.
10.Altere o usuário acrescentando seu nome completo: Manoel da Silva; residente a R. dos 

Pinheiros com telefone 2476666.
11.Verifique o arquivo /etc/passwd.
12.Mude, por comandos, o diretório home do manoel de /home/contas/manoel para /home/manoel.
13.Mude o login do manoel para manoelsilva.
14.Logue como manoelsilva.
15.Recomponha os arquivos originais do item 6.

Permissionamento
1. Como root crie a partir do /home 3 diretórios, um com nome: aln, outro prf e o último svd.
2. Crie 3 grupos com os mesmos nomes acima.
3. Crie 3 contas pertencentes ao grupo aln: aluno1, aluno2, aluno3. Estas contas deverão ter 

seus diretórios homes criados por comando dentro do diretório /home/aln/.
4. Crie 3 contas pertencentes ao grupo prf: professor1, professor2, professor3. Estas contas 

deverão ter seus diretórios homes criados por comando dentro do diretório /home/prf/.
5. Crie 3 contas pertencentes ao grupo svd: servidor1, servidor2, servidor3. Estas contas deverão 

ter seus diretórios homes criados por comando dentro do diretório /home/svd/.
6. Os diretórios dos alunos, e todo o seu conteúdo, devem ser visíveis, mas não apagáveis, aos 

membros do próprio grupo e de todos os demais usuários da rede.
7. Já os diretórios dos professores e servidores, devem ser mutuamente visíveis, mas não 

apagáveis, entre os membros dos grupos professores e servidores mas não deve ser sequer 
visível aos membros do grupo alunos.

8. Como posso suspender um usuário sem apagar sua conta?

Exemplo da permissão de acesso especial X
1. Crie um arquivo teste (digitando touch teste) e defina sua permissão para rw-rw-r-- (chmod 
ug=rw,o=r teste ou chmod 664 teste).
2. Agora use o comando chmod a+X teste
3. Digite ls -l
4. Veja que as permissões do arquivo não foram afetadas.
5. Agora digite chmod o+x teste
6. Digite ls -l, você colocou a permissão de execução para os outros usuários.
7. Agora use novamente o comando chmod a+X teste



8. Digite ls -l
9. Veja que agora a permissão de execução foi concedida a todos os usuários, pois foi 
verificado que o arquivo era executável (tinha permissão de execução para outros usuários).
10. Agora teste o comando chmod a-X
11. Ele também funcionará e removerá as permissões de execução de todos os usuários, 
porque o arquivo teste tem permissão de execução (confira digitando ls -l).
12. Agora tente novamente o chmod a+X teste
13. Você deve ter reparado que a permissão de acesso especial X é semelhante a x, mas 
somente faz efeito quanto o arquivo já tem permissão de execução para o dono, grupo ou 
outros usuários.

Cotas
1. Configure o Linux para permitir o uso de cotas de grupo e usuários no /home.
2. Estabeleça para os usuários do grupo aln a seguinte cota: blocos (soft = 500 e hard = 

1000); inodes (soft = 20 e hard = 25).
3. Estabeleça para os usuários dos grupos prf e svd a seguinte cota: blocos (soft = 600 e hard 

= 800); inodes (soft = 20 e hard = 23).
4. Estabeleça cota para o grupo svd a seguinte cota: blocos (soft = 1000 e hard = 1200); 

inodes (soft = 50 e hard = 55).
5. Logue como estes usuários e crie ou copie vários arquivos dentro de seus homes e verifique 

as mensagens de estouro de cotas de usuários e grupos.


