
ARC6080821-A – Prof. Arliones Hoeller

Lista de exercícios 4 – Gabarito

1. Criação de partições.
a. Utilize o fdisk. Caso haja espaço disponível não particionado (utilize o comando 'p' para 

verificar), crie duas novas partições (comando 'n'). Caso não haja espaço suficiente, 
identifique partições que possam ser excluídas e libere espaço removendo-as (comando 
'd'), e crie as partições (comando 'n'). Para salvar as alterações, escreva as alterações 
realizadas no disco (comando 'w');

b. Reiniciar a máquina.
c. Crie sistemas de arquivos para as novas partições utilizando os comandos “mkfs.XXX”, 

onde XXX é o tipo de sistema de arquivo desejado (ex.: mkfs.ext3, mkfs.ext4, mkfs.vfat, 
mkfs.ntfs, etc);

d. Crie os pontos de montagem através do comando “mkdir”;
e. Inclua as entradas das partições criadas na configuração do sistema editando o arquivo 

“/etc/fstab”;
f. Monte as novas partições com o comando “mount -a” (montar todas).

2. Criação de usuários.
a. Execute o comando de criação de usuário uma vez para cada usuário:

adduser -d /home/USUARIO -c “NOME DO USUARIO” USUARIO

3. Criação de grupos.
a. Execute o comando de criação de grupo uma vez para cada grupo:

groupadd NOME_DO_GRUPO

4. Registro de usuários em grupos.
a. Para cada usuário, edite o conjunto de grupos suplementares.

usermod -G grupo1,grupo2,...,grupoN usuário

5. Criação de diretórios.
a. Ir para o diretório raiz: cd /montagem1
b. Criar diretórios: mkdir departamental
c. Ir para departamental: cd departamental
d. Criar diretórios de departamentos: mkdir ti comercial producao financeiro
e. Ir para financeiro: cd financeiro
f. Criar diretórios de financeiro: mkdir rh

6. Idem 5:
a. cd /montagem2
b. mkdir publico

7. cd /montagem1
chown root.empresa departamental
cd departamental
chown root.informatica ti
chown root.vendas comercial
chown root.producao producao
chown root.financeiro financeiro
chown root.rh financeiro/rh



8. cd /montagem1/departamental
chown jose ti
chown joao comercial
chown berenice producao
chown maria financeiro
chown ze financeiro/rh

9. cd /montagem2
chmod 777 publico     OU    chmod a=rwx publico
cd /montagem1
chmod 550 departamental     OU    chmod ug=rx,o= departamental
cd departamental
chmod 070 ti     OU    chmod uo=,g=rwx ti
chmod 770 comercial     OU    chmod ug=rwx,o= comercial
chmod 707 producao     OU    chmod uo=rwx,g= producao
chmod 421 financeiro     OU    chmod u=r,g=w,o=x financeiro
chmod 214 financeiro     OU    chmod u=w,g=x,o=r financeiro
chmod 670 financeiro/rh     OU    chmod u=rw,g=rwx,o= financeiro/rh

10. Verifique se o sistema de gerenciamento de quotas está instalado, se não estiver:
apt-get install quota

Inclua as opções de uso de quotas nas partições desejadas editando o /etc/fstab:
/dev/sda3 /montagem1 ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 0
/dev/sda4 /montagem2 ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 0

Remonte as partições:
umount /montagem1
umount /montagem2
mount -a

Inicialize o sistema de quotas para as partições:
quotaon -augv

Crie as cotas desejadas para cada usuario:
setquota USUARIO 50000 60000 0 0 /montagem1
setquota USUARIO 10000 15000 0 0 /montagem2

11. setquota -g GRUPO 100000 100000 0 0 /montagem1


