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Sistema Operacional

● O Sistema Operacional é um programa 
especial que gerencia todos os recursos da 
máquina, tais como memória, processador, 
unidade de disco, teclado, monitor, mouse, 
entre outros.



  

Sistema Operacional – Sistema Operacional – 
O que é? O que faz?O que é? O que faz?

● Software de base de um sistema 
computacional
● Gerência dos recursos da máquina
● Execução de programas
● Controle de dispositivos I/O (IN/OUT – 
Entrada/Saída)
● Gerência de arquivos, diretórios, processos
● Gerência da memória RAM

Ex: Unix, Linux, Windows, MacOS, Android, Windows 
Mobile, etc
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Classificação de um SOClassificação de um SO

● Quanto aos usuários

●  Monousuário
● Apenas um usuário interage com o sistema

●  Multiusuário
● Diversos usuários conectam no sistema 

simultaneamente



  

Classificação de um SOClassificação de um SO

● Quanto à execução 
de tarefas

●  Monotarefas
● Apenas um programa pode 

ser executado por vez

●  Multitarefas
● Vários programas podem 

ser executados “ao mesmo 
tempo”



  

Classificação de um SOClassificação de um SO

● Quanto à interface com o usuário

●  Interface por linha de comando
● Comunicação feita em modo texto

●  Interface gráfica para usuários 
(GUI)
● Programas são executados em um ambiente 

gráfico com o uso do mouse



  

Interface por linha de comandoInterface por linha de comando



  

Interface gráfica para usuários (GUI)Interface gráfica para usuários (GUI)



  

Conceitos utilizados/criados por
um Sistema Operacional

Arquivos e diretórios

No GNU/Linux, tudo aquilo que pode ser manipulado pelo sistema 
é tratado como arquivo. 

Arquivo regular: tipo comum que contém dados somente.

Diretórios: os diretórios são utilizados para separar um grupo 
de arquivos de outros. Um diretório pode conter arquivos e 
outros diretórios, que serão chamados subdiretórios.

Links: os links são arquivos utilizados para fazer referência a um 
outro arquivo localizado em outro local. Em outras palavras, são 
atalhos.



  

Processo de Boot

● É a “carga” do sistema operacional, a 
partir da memória secundária ( hd, cd, dvd, 
pendrive) para a memória RAM principal;

● Um pequeno programa executa esta 
tarefa. Este não faz parte necessariamente 
do Sistema Operacional. Ex: Lilo, GRUB



  

E surge o LINUX...
● Desenvolvido inicialmente por Linus Torvalds na 

Universidade de Helsinski na Finlândia. O Linux é o um 
sistema operacional baseado no Unix que foi combinado 
com os aplicativos oriundos do Projeto GNU,  sendo 
então denominado GNU/LinuxGNU/Linux. O nome “Linux” é uma 
mistura do primeiro nome do criador com o nome Unix 
(“Linus” + “Unix” = “Linux”).

● É um software livre:
✔ A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito;
✔ A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas 

necessidades;

✔ A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa beneficiar o 
próximo;

✔ A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, 
de modo que toda a comunidade se beneficie.



  

O Linux

●Núcleo do sistema operacional livre mais 
utilizado
●Incorpora tudo o que há de mais avançado em 
tecnologia.



  

Distribuições GNU/LinuxDistribuições GNU/Linux

Lista de distribuições

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_distribui%C3%A7%C3%B5es_de_Linux


  

UbuntuUbuntu

● O que significa a palavra Ubuntu?

Ubuntu é uma filosofia africana cujo significado se refere 
à humanidade com os outros. Trata-se de um conceito 
amplo sobre a essência do ser humano e a forma como se 
comporta em sociedade.

Para os africanos, ubuntu é a capacidade humana de 
compreender, aceitar e tratar bem o outro, uma ideia 
semelhante à de amor ao próximo.

Ubuntu significa generosidade, solidariedade, compaixão 
com os necessitados, e o desejo sincero de felicidade e 
harmonia entre os homens.

O que significa a palavra Ubuntu?

http://www.depijama.com/opiniao/o-que-significa-ubuntu/


  

Características do GNU/LinuxCaracterísticas do GNU/Linux

● Portabilidade
● Multiusuário e multitarefa
● Estrutura hierárquica de arquivos
● Vasta gama de ferramentas e utilitários
● Comunicação com outros sistemas
● Compatibilidade com o IEEE/POSIX

● IEEE – Instituto de engenheiros eletricistas e 
eletrônicos

● POSIX – Interface portável entre sistemas 
operacionais

● Suporte ao X Window System
● Suporte ao TCP/IP
● Gerenciamento de memória virtual
● Software livre


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

	Bot#C3#A3o de press#C3#A3o 1: 


