
Comandos Básicos – Exercício 05
Os comandos e seus parâmetros

Utilizando o manual do sistema (man),  a opção  “--help” dos

comandos, a internet,  ou mesmo por intuição, descubra o que

alguns parâmetros (argumentos) dos comandos fazem. Escreva

resumidamente nos espaços indicados o que a opção faz

ou o que ocorreu após a execução do comando.

1) Comando “ls” sem nenhum parâmetro (argumento).
Listar o conteúdo do diretório.

Comando “ls”, parâmetro “-a”
Lista incluindo os arquivos ocultos.

Comando “ls”, parâmetro “-r”
Lista em ordem alfabética reversa.

Comando “ls”, parâmetro “-l
Lista com informações completas sobre os arquivos

Comando “ls”, parâmetro “-lr
Lista com informações completas em ordem alfabética reversa.

Comando “ls”, parâmetro “-lh”
Lista com informações completas mostrando o tamanho do arquivo com prefixos práticos 
(KBytes, MBytes, GBytes)

Comando “ls”, parâmetro “-lo”
Oculta o nome do grupo na lista detalhada.

Comando “ls”, parâmetro “-lt

Lista completa em ordem temporal (mais recente primeiro)

Comando “ls”, parâmetro “-ltr”
Lista completa em ordem temporal (mais velho primeiro)

Comando “ls”, parâmetro “-R”
Imprime a árvore do diretório desejado.



2) Comando “cp” sem nenhum parâmetro (argumento).
Copia arquivos   cp Origem Destino

Comando “cp”, parâmetro “-r”
Copia recursivamente (incluindo subdiretórios e seus respectivos arquivos).

Comando “cp”, parâmetro “-i”
Pergunta se deseja sobrescrever arquivos existentes com o mesmo nome no 
diretório destino. Se não incluir –i, o arquivo será sobrescrito sem perguntar ao 
usuário.

3) Comando “mkdir” sem nenhum parâmetro (argumento).
Cria um diretório (no diretório corrente ou no endereço desejado).

Comando “mkdir”, parâmetro “-p”
Cria os diretórios pais recursivamente especificando diretamente os subdiretórios mais 
distantes na árvore. 
Exemplo: 
$ cd ~
$ mkdir –p HQs/{DC/{Batman,Superman},Marvel}
$ ls –R HQs/

Comando “mkdir”, parâmetro “-v”
Imprime a sequência de criação dos diretórios pelo Linux.
Repetir exemplo acima com –pv

4) Comando “cd” sem nenhum parâmetro (argumento).
Movimentação entre diretórios

Comando “cd” , opção “.”
Permanece no diretório atual  que é o “.”

Comando “cd” , opção “..”
Sobe um diretório.

Comando “cd”, opção “~”
Vai para o diretório padrão do usuário, lembre-se ~ = /home/aluno

Comando “cd”, opção “-”
Último diretório acessado (antes do corrente).

Comando “cd”, opção “/” 
Vai para o diretório raiz “/”



4) Comando “mv” sem nenhum parâmetro (argumento).
Move ou renomeia arquivos   mv Origem Destino

Comando “mv”, parâmetro “-i”
Pergunta se deseja sobreescrever o arquivo no diretório destino.
Se não usar, sobrescreve sem perguntar.

Comando “mv”, parâmetro “-v”
Mostra a movimentação realizada.

Exemplo

Crie o diretório “ComandoMV” e dentro dele os arquivos teste1 teste2.

Entre no diretório criado e execute o comando:

$mv teste1 teste3

Renomear o arquivo no mesmo diretório.

 Agora execute o comando:

$mv teste2 .../

Mover o arquivo sem renomear para um diretório acima do corrente.

Qual a principal diferença dos comandos acima?

O primeiro comando renomeia o arquivo e o segundo o move para outro diretório.

 5) Comando “cat” sem nenhum parâmetro (argumento) nomedoarquivo.

Imprime o conteúdo do arquivo na tela.

Execute o comando:

$cat /etc/protocols | less (poder navegar no arquivo)

Comando “cat,  parâmetro “-n”
Numera as linhas do arquivo.



 6) Novo comando “grep” com padrão  nomedoarquivo.

Busca o padrão de texto dentro do arquivo e imprime na tela os resultados encontrados 
(linhas).

Comando “grep”, sem parâmetro, padrão IP , arquivo /etc/protocols
Exemplo: $grep IP /etc/protocols
Busca o padrão de texto dentro do arquivo e imprime na tela os resultados encontrados 
(linhas)

Comando “grep”, parâmetro “-n”, padrão IP , arquivo 
/etc/protocols
Busca o padrão de texto dentro do arquivo e imprime na tela os resultados encontrados 
(linhas numeradas)

Comando “grep”, sem parâmetro, padrão ip, arquivo /etc/protocols
Igual anterior, mas case sensitive para “ip”

Comando “grep”, parâmetro “-ni”, padrão ip, arquivo /etc/protocols
Linhas numeradas e ignora o case sensitive.

Comando “grep”, parâmetro “-v”, padrão ip, arquivo /etc/protocols
Imprime todas as linhas que não aparecem o padrão “ip”

Comando “grep”, parâmetro “-vi”, padrão ip, arquivo /etc/protocols
Imprime todas as linhas que não aparecem o padrão “ip/Ip/IP/iP” (sem case sensitive)

Comando “grep”, parâmetro “-ri”, padrão ip, arquivo /etc/* 
Busca arquivos recursivamente dentro do diretório /etc (incluindo arquivos em subdiretórios) 
sem case sensitive.

Comando “grep”, parâmetro “-rw”, padrão ip, arquivo /etc/* 
Busca o padrão exato “ip” (sem resultados em meio de palavras)

Comando “grep”, parâmetro “-rl”, padrão ip, arquivo /etc/* 
Não mostra o conteúdo dos arquivos, apenas os nomes (e endereço) dos arquivos que contém o
padrão procurado.

Comando “grep”, parâmetro “-rlw”, padrão ip, arquivo /etc/* 
Busca o padrão exato “ip” nos arquivos recursivamente dentro do diretório /etc  mas não 
mostra o conteúdo dos arquivos, apenas os nomes (e endereço) dos arquivos .
Mistura dos 3 parâmetros.


