
ARC6080821-A – Prof. Arliones Hoeller

Lista de exercícios 5 – Gabarito

1. O cron é um programa de agendamento de tarefas. Com ele pode-se fazer a programar a 
execução de qualquer programa na periodicidade ou datas desejadas.

2. Primeiramente, é necessário garantir que o serviço está instalado e executando.
Para instalar: apt-get install cron
Para iniciar o serviço: service cron start

Após isto, é necessário cadastrar tarefas no crontab. Tarefas locais são cadastradas pelo 
usuário através do comando “crontab -e”. Tarefas locais são cadastradas pelo root no 
arquivo /etc/crontab.
Um exemplo de registro de atividade periódica que, a cada minuto, escreve o conteúdo de 
um diretório para um arquivo segue abaixo:

*/1 * * * * ls /tmp >> /root/test.txt && echo “\r\n==========\r\n” >> test.txt

3. Em termos de segurança, há dois aspectos que precisam ser lembrados: integridade e 
salvaguarda dos dados, e controle de acesso às informações. Para solucionar o primeiro 
aspecto, utilizam-se políticas robustas de backup. Para o segundo, utiliza-se uma 
configuração adequada de propriedade (chown) e permissões de acesso (chmod) de arquivos 
e pastas, garantindo que usuários não acessem dados sem autorização.

4. Pergunta aberta: fica a critério do aluno.

5. Arquivos de log são registros de atividades executadas no computador, geralmente por 
serviços específicos. Um exemplo de uso destes arquivos é verificar o funcionamento de 
algum outro serviço que esteja executando. Por exemplo, atividades do cron são registradas 
em /var/log/syslog.

6. Pergunta aberta: fica a critério do aluno.

7. Exemplo de script:
vi cria_usuario.sh

#!/bin/bash
echo “Nome de usuario: “ && read USER
echo “Nome completo: “ && read NOME
echo “Grupo primário: “ && read GRUPO
useradd -m -d /home/$USER -c “$NOME” -g $GRUPO $USER
passwd $USER

chmod a+x cria_usuario.sh

Para executar: ./cria_usuario.sh

8. Questões de concurso: 30 (D), 42 (A), 26-IFMG (A), 26-UFSC (D), 28 (C), 44 (A),
30-UFMA (E), 50 (D), 28-UFMA (D), 29-UFMA (E), 29-ALES (C)


