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Nome completo:

ATENÇÃO, LEIA ANTES DE COMEÇAR:

1. Esta avaliação é individual, com consulta exclusivamente à folha de anotações autorizada pelo professor, e tem duração
máxima de 90 minutos.

2. Os únicos materiais permitidos para sua realizção são lápis, caneta e borracha. Deixe todos os demais materiais na parte da
frente da sala-de-aula, incluindo o telefone celular DESLIGADO.

3. Ao receber esta folha de prova, preencha seu nome.
4. Não é permitida a troca de qualquer material ou informação entre os alunos, o que resultará em nota zero.
5. O peso de cada questão é apresentado entre parênteses, logo após o número da questão.
6. Responda todas as questões de forma clara e objetiva, buscando contemplar tudo o que foi solicitado. Respostas incompletas

serão avaliadas de modo proporcional ao que foi respondido, a critério do professor.
7. A interpretação das questões faz parte da avaliação. Faça perguntas apenas se houver algum erro ou ambiguidade na prova.
8. As respostas devem ser registradas com caneta esferográfica azul ou preta, e devem estar leǵıveis e bem organizadas.
9. A adequação ao tempo de prova é importante, e esta prova soma mais de 10 pontos; portanto, responda primeiro as questões

que você souber, e deixe as demais apenas para o caso de sobrar tempo.
10. Se essas instruções não forem atendidas, poderá haver desconto de até 10 pontos, conforme julgamento do professor.

1. (1,7) Como um administrador de redes de uma empresa, uma de suas funções é a criação e configuração de contas de usuários.
Os itens abaixo apresentam os passos necessários para criar a conta de um funcionário recém admitido. Um novo funcionário,
chamado Astrogildo Garanhuns Filho, acaba de ser contratado como Gerente de Vendas no departamento comercial da empresa.
Ele quer que seu nome de usuário seja gildo. Siga os procedimentos listados abaixo para configurar a nova conta do funcionário,
informando o comando Linux que realiza a ação desejada:

A. (1,0) Crie o usuário, em um único comando, informando os campos nome de usuário, grupo primário do usuário (nome de
seu departamento), e incluindo o nome completo do usuário no campo comentário. Não esqueça de solicitar a criação da
pasta de usuário sob o diretório “/home/NOME DO USUARIO”.

R:
useradd -g comercial -c “Astrogildo Garanhuns Filho” -m -d /home/gildo gildo

B. (0,4) Gildo será gerente de vendas e, por isso, terá acesso a informações privilegiadas. Como um administrador de redes
organizado, você criou um grupo de usuários chamado gerentes, cujos membros já possuem acesso a tais informações. Agora,
configure a conta de Gildo para que ele passe a ter o grupo gerentes em sua lista de grupos suplementares. Atenção: faça
isso sem recriar o usuário!
R:
usermod -G gerentes gildo

C. (0,3) Você criou a conta de Gildo e enviou-lhe um email pedindo para que ele te procurasse para configurar uma senha para
sua conta. Agora, Gildo está ao seu lado aguardando que você solicite para que ele digite sua senha. Você, conectado ao
terminal do servidor como root, precisa utilizar um único comando para realizar a configuração da senha. Qual comando é
este?
R:
passwd gildo

2. (1,7) Você instalou na empresa onde trabalha um novo servidor que deve operar como repositório de arquivos. Para melhor
organizar as informações, você criou os diretórios apresentados abaixo:

drwxrwxr-x 2 root root 4096 Nov 24 19:18 diretoria
drwxrwxr-x 3 root root 4096 Nov 24 19:18 financeiro
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Nov 24 19:18 gestao
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Nov 24 19:18 producao
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Nov 24 19:18 vendas

Após criados os diretórios, você executou os comandos abaixo para configurar os usuários e grupos donos dos diretórios e suas
respectivas permissões de acesso:

root@servidor:~# cd /ArquivosDaEmpresa
root@servidor:~# chown gildo:comercial vendas
root@servidor:~# chown jose:diretores diretoria
root@servidor:~# chown berenice:financ financeiro
root@servidor:~# chown gisele financeiro
root@servidor:~# chown gildo:gerentes gestao
root@servidor:~# chown fabio:producao producao
root@servidor:~# chmod ug=rwx,o= diretoria
root@servidor:~# chmod ugo-x,o= financeiro
root@servidor:~# chmod ugo=,g=rwx gestao
root@servidor:~# chmod 740 producao
root@servidor:~# chmod 754 vendas

Após a execução destes comandos, os diretórios assumem uma nova configuração, que deveria estar apresentada na listagem
abaixo. Contudo, as permissoes, os nomes dos donos e seus grupos foram substitúıdos por letras, de A a O:
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K 2 A B 4096 Nov 24 19:18 diretoria
L 3 C D 4096 Nov 24 19:18 financeiro
M 2 E F 4096 Nov 24 19:18 gestao
N 2 G H 4096 Nov 24 19:18 producao
O 2 I J 4096 Nov 24 19:18 vendas

Quais os valores que deveriam aparecer para as letras de A a O na listagem acima (cada item ainda não preenchido vale 0.17
ponto)?

A: jose jose B: diretores C: gisele

D: financ E: gildo F: gerentes gerentes

G: fabio fabio H: producao I: gildo

J: comercial K: d r w x r w x - - - d rwx rwx - - - L: d rw- rw- - - -

M: d - - - rwx - - - N: d rwx r- - - - - O: d r w x r - x r - - d rwx r-x r- -

3. (1,7) Responda às perguntas abaixo sobre instalação de pacotes e/ou programas no Linux:

A. (0,7) No apt-get, qual a diferença entre os comandos update e upgrade?

R:

O comando update atualiza as informações sobre as versões de pacotes dispońıveis para instalação, enquanto o comando upgrade faz o
download e instala todos os pacotes atualmente instalados no sistema que estão desatualizados.

B. (0,5) No apt-get, o que fazem os comandos remove e purge?

R:

O comando remove remove os pacotes passados por parâmetro. O comando purge elimina os os arquivos de pacotes (.deb) e seus
arquivos de configuração.

C. (0,5) Qual a utilidade do recurso de compactação de arquivos? Cite dois programas dispońıveis no Linux para compactar ou
descompactar arquivos.

R:

A compactação de arquivos permite reduzir o tamanho de um ou mais arquivos, organizando-os em um único novo arquivo, facilitando
a troca de arquivos entre computadores. Exemplos de programas no Linux: gunzip, unrar, tar, bunzip, . . .

4. (1,7) Sobre sistemas de arquivos, responda:

A. (0,5) O que é uma partição e qual o nome da ferramenta utilizada em aula para manipular a tabela de partições?

R:

Uma partição é uma divisão f́ısica de um disco sobre a qual é posśıvel construir um sistema de arquivos. Em aula utilizamos o fdisk
para manipular a tabela de partições.

B. (0,3) Em um sistema, há uma partição em “/dev/sda3” sobre a qual se deseja inicializar (formatar) um sistema de arquivos
do tipo EXT4. Qual comando pode ser utilizado para executar esta ação?

R:
mkfs.ext4 /dev/sda3

C. (0,4) Suponha que existe um ponto de montagem no sistema chamado “/montagem”. Qual comando poderia ser utilizado
para montar, manualmente, a partição formatada no item anterior neste ponto de montagem?

R:
mount /dev/sda3 /montagem

D. (0,5) A solução dada ao item anterior exige que o administrador do sistema repita a montagem da partição toda vez que
o sistema for reiniciado. Qual a alternativa para que a partição seja montada automaticamente sempre que o computador
ligar?

R:
Incluir uma linha de configuração no arquivo /etc/fstab contendo a configuração de montagem da partição /dev/sda3 no ponto de
montagem /montagem.

5. (1,7) Cotas de armazenamento são utilizadas para garantir que todos usuários do sistema tenham disponibilidade de espaço para
si, impedindo que outros usuários utilizem todo o espaço dispońıvel. Sobre o sistema de gerência de cotas do Linux visto em



3aula, analise as alternativas abaixo e responda, ao final, o somatório das sentenças corretas. A inclusão de uma alternativa falsa
na resposta zera a questão, logo, na dúvida, considere a opção como falsa.

(1) Para utilizar o controle de cotas no Linux basta instalar o pacote utilizando o comando apt-get e inicializar o sistema de
quotas através do comando quotaon, ambos seguidos das opções necessárias, não sendo necessário configurar nenhum arquivo
de configuração do sistema. Falso. É necessário configurar o /etc/fstab.

(2) Quando um usuário ultrapassa o limite “soft” definido em sua cota, ele pode manter os dados além deste limite por um
prazo determinado, desde que não ultrapasse o limite “hard”. Verdadeiro.

(4) Em um sistema onde cada bloco de disco possui 1 KB, o comando setquota joao 50000 60000 0 0 /montagem cria uma
cota com limite “soft” de 50 MB e limite “hard” de 60 MB no sistema de arquivos em “/montatem” para o usuário “joao”.
Verdadeiro.

(8) Dois exemplos de erros de configuração de um sistema de cotas são, primeiro, definir um limite “hard” menor que um limite
“soft” e, segundo, configurar cotas para grupos. Falso. É posśıvel configurar cotas para grupos.

(16) Para permitir a criação de cotas para usuários e grupos em um sistema de arquivos, é necessário incluir as opções usrquota
e grpquota nas opções da partição sendo utilizada no arquivo /etc/fstab. Verdadeiro.

R: Soma: 2+4+16=22.

6. (1,7) Sobre arquivos de registro (logs) e agendamento de tarefas (cron), responda:

A. (0,5) O que é e para que servem os arquivos de resgistro?

R:

Arquivos de registro são registros de atividades executadas no computador. Servem para manter um histórico de ações executadas no
sistema, além de servir de fonte de informação para a resolução de problemas.

B. (0,3) Cite dois arquivos de log importantes do sistema Linux.

R:
Quaisquer destes: syslog, auth.log, mail.log, messages, dmesg.

C. (0,2) Cite três situações ÚTEIS em que o crontab pode ser utilizado durante a administração de um sistema.

R:

(1) Análise de segurança do sistema; (2) Análise de logs do sistema; (3) backup; (4) atualizações; (5) remoção de arquivos temporários.

D. (0,7) Abaixo está listado um trecho de um arquivo de configuração do crontab. Neste exemplo, sublinhe os trechos que
apresentam comandos e responda: qual a periodicidade em que cada comando é executado? O que o primeiro comando faz?

# m h dom mon dow command
* * * * * ls /tmp > /root/list.txt
0 0,12 1 * * /sbin/ping -c 1 192.168.0.1 > /dev/null
0 0 * * 0 service httpd restart

R:

Comandos sublinhados estão após os números e asteŕıscos iniciais. A cada minuto. Ás 0h e 12h do primeiro dia de cada mês. Às 0h de
todo domingo.

7. (1,7) Você foi contratado para implantar um sistema de backup do servidor de uma empresa. Abaixo há algumas informações
sobre o servidor em questão:

� Neste servidor os dados senśıveis, isto é, aqueles que precisam ser salvos, estão todos em uma partição, somando hoje
50 GB.

� A taxa de crescimento da base de dados da empresa gira em torno de 1 GB por mês.
� A empresa só opera em horário comercial (das 8h às 20h).
� A empresa possui um link com a Internet muito rápido, com uma taxa de upload de 100 mbps.

Descreva abaixo qual seria a poĺıtica de backup adotada por você para este cliente. Não esqueça de definir, e JUSTIFICAR, suas
opções de tipo de backup, modo de backup (online/offline), periodicidade de backup e opções de armazenamento. Não esqueça:
não há opção errada neste caso, só serão avaliadas as suas justificativas.

R:
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Espera-se que o aluno escolha e justifique o tipo de backup (total, incremental, diferencial), o modo (online/offline), o peŕıodo em que o
backup ocorre (tem que ser menor que um tempo estimado para realização de um backup - na prática, qualquer coisa maior ou igual que
um dia), e as opções de armazenamento (HD, CD/DVD, fita, servidor online).



5Anexos

root@servidor:~# useradd --help
Uso: useradd [opç~oes] LOGIN
Opç~oes:

-b, --base-dir BASE_DIR diretório base para o diretório pessoal da
nova conta

-c, --comment COMENTÁRIO campo GECOS da nova conta
-d, --home-dir DIR_PESSOAL diretório pessoal da nova conta
-D, --defaults exibe ou altera configuraç~ao padr~ao do useradd
-e, --expiredate DATA_DE_EXPIRAÇ~AO data de expiraç~ao da nova conta
-f, --inactive INATIVO perı́odo de inatividade de senha da nova conta
-g, --gid GRUPO nome ou ID do grupo primário da nova

conta
-G, --groups GRUPOS lista de grupos complementares da nova

conta
-h, --help mostrar esta mensagem de ajuda e sair
-k, --skel SKEL_DIR use este diretório esqueleto (skeleton) alternativo
-K, --key CHAVE=VALOR sobreescreve os padr~oes de /etc/login.defs
-l, --no-log-init n~ao adiciona o usuário aos bancos de dados

lastlog e faillog
-m, --create-home cria o diretório pessoal do usuário
-M, --no-create-home n~ao cria o diretório pessoal do usuário
-N, --no-user-group n~ao cria um grupo com o mesmo nome do usuário
-o, --non-unique permite criar usuários com UID duplicado

(n~ao-único)
-p, --password SENHA senha criptografada da nova conta
-r, --system cria uma conta de sistema
-s, --shell SHELL shell de login da nova conta
-u, --uid UID ID de usuário da nova conta
-U, --user-group cria um grupo com o mesmo nome do usuário
-Z, --selinux-user USUÁRIO_SE usa um USUÁRIO_SE especı́fico para o mapeamento de

usuário SELinux

root@servidor:~# setquota --help
setquota: Uso:

setquota [-u|-g] [-rm] [-F quotaformat] <usuário|grupo>
<block-softlimit> <block-hardlimit> <inode-softlimit> <inode-hardlimit> -a|<filesystem>...

setquota [-u|-g] [-rm] [-F quotaformat] <-p protouser|protogroup> <user|group> -a|<filesystem>...
setquota [-u|-g] [-rm] [-F quotaformat] -b [-c] -a|<filesystem>...
setquota [-u|-g] [-F quotaformat] -t <blockgrace> <inodegrace> -a|<filesystem>...
setquota [-u|-g] [-F quotaformat] <user|group> -T <blockgrace> <inodegrace> -a|<filesystem>...

-u, --user seleciona limites para usuário
-g, --group seleciona limites para grupo
-a, --all seleciona limites para todos os sistemas de arquivo

--always-resolve sempre tentar determinar nome, mesmo se for
composed only of digits

-F, --format=formatname operar num formato especı́fico de cota
-p, --prototype=protoname copiar limites do usuário/grupo
-b, --batch ler limites do input padr~ao
-c, --continue-batch continuar processando input em caso de erro
-r, --remote selecionar cota remota (via RPC)
-m, --no-mixed-pathnames remover barras iniciais de pontos de montabem NFSv4
-t, --edit-period editar perı́odo de tolerância
-T, --edit-times editar tempos de tolerância para usuário/grupo
-h, --help mostrar este texto de ajuda e sair
-V, --version mostrar informaç~ao de vers~ao e sair


