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INTRODUÇÃO 
Open Source ↔ Código Aberto 

Os Sistemas Operativos Open Source respeitam 4 liberdades da Free Software 

Foundation, e da definição de Software Livre, pensadas pelo seu criador, Richard Staliman, 

citando-o: 

➢ Liberdade de executar o software, para qualquer uso; 

➢ Liberdade de estudar o funcionamento de um programa e de adaptá-lo às suas 

necessidades; 

➢ Liberdade de redistribuir cópias; 

➢ Liberdade de melhorar o programa e de tornar as modificações públicas, de modo 

a que a comunidade inteira beneficie da melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMO INSTALAR O LINUX: 
Parte 1 

1. Faça um backup do seu computador. Como vai substituir seu sistema operativo 

pelo Linux, é bom fazer um backup dos arquivos e das preferências salvas, mesmo que não 

pretenda manter nada disso no novo sistema. Dessa maneira, se algo der errado durante a 

instalação, você poderá restaurar seu computador. 

 

 

 

 

 

2. Faça um backup do seu computador. Como vai substituir seu sistema 

operacional pelo Linux, é bom fazer um backup dos arquivos e das preferências salvas, mesmo 

que não pretenda manter nada disso no novo sistema. Dessa maneira, se algo der errado durante 

a instalação, você poderá restaurar seu computador. 

 

 

 

https://pt.wikihow.com/Fazer-C%C3%B3pia-de-Seguran%C3%A7a-de-Dados
https://pt.wikihow.com/Fazer-C%C3%B3pia-de-Seguran%C3%A7a-de-Dados


 

 

3. Faça um backup do seu computador. Como vai substituir seu sistema 

operacional pelo Linux, é bom fazer um backup dos arquivos e das preferências salvas, mesmo 

que não pretenda manter nada disso no novo sistema. Dessa maneira, se algo der errado durante 

a instalação, você poderá restaurar seu computador. 

• Ignore este passo no Windows 

 

4. Faça o download do arquivo ISO do Linux Mint. Entre em 

https://linuxmint.com/download.php, clique em 32-bit ou 64-bit (dependendo do número de bits 

do seu computador), à esquerda do cabeçalho "Cinnamon", e clique em um link regional abaixo 

do cabeçalho "Mirror".  

• Para o Mac, selecione a opção 64-bit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikihow.com/Fazer-C%C3%B3pia-de-Seguran%C3%A7a-de-Dados


 

 

 

 

5. Faça o download de um programa de gravação USB. O processo vai depender do 

sistema operacional atual: 

• Windows - entre em https://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-

easy-as-1-2-3/, desça a tela e clique em Download UUI. 

• Mac - entre em https://etcher.io/ e clique em Etcher for macOS no topo da 

página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Insira um pen drive no computador. Conecte o pen drive a uma das portas USB 

da máquina, que geralmente ficam na lateral ou na parte de trás dela.  

• No Mac, você precisará de um pen drive USB-C ou de um adaptador USB 3 para 

USB-C. 

 

 



 

 

7. Formate o pen drive. Isso vai apagar os dados dele e torná-lo compatível com o 

computador. Escolha o sistema de arquivos correto:  

• Windows - Selecione NTFS ou FAT32 como sistema de arquivos. 

• Mac - Selecione Mac OS Extended (Journaled) como sistema de arquivos. 

8. Deixe o pen drive conectado. Agora que ele foi formatado e o Linux foi baixado, 

você pode prosseguir com a instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALANDO O AMBIENTE DE TRABALHO DO LINUX 

NO WINDOWS: 
Parte 2 

1. Instale o programa de gravação USB. Clique duas vezes no ícone em forma de 

pen drive Universal USB Installer, clique em Yes (Sim) quando solicitado e depois em I Agree 

(Eu aceito). Isso vai abrir a janela principal do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Crie um USB inicializável. Clique no menu suspenso "Step 1" e em "Linux 

Mint". Em seguida:  

• Clique em Browse. 

• Clique no arquivo ISO do Linux Mint. 

• Clique em Open. 

• Clique na caixa suspensa "Step 3". 

• Clique na letra correspondente a seu pen drive. 

• Clique em Create no canto inferior direito. 

• Clique em Yes quando solicitado.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

3. Feche o UUI. Clique no botão Close quando ele estiver disponível. Você agora 

pode instalar o Linux Mint a partir do pen drive. 

 

 

4. Reinicie o computador. Clique em Iniciar  , Desligar  , Reiniciar no menu. O computador 

vai reiniciar. 

 



 

 

5. Aperte a tecla da BIOS imediatamente. Geralmente, ela é uma das teclas F (ex.:F2), Esc 

ou Del. Você precisará apertar essa tecla antes que a tela de inicialização do Windows 

apareça.  

• A tecla a ser pressionada pode estar indicada na parte inferior da tela. 

• Verifique o manual ou a documentação online do seu computador para saber qual 

tecla você deve apertar. 

• Se a tela de inicialização aparecer, você terá de reiniciar o computador e tentar 

novamente. 

 

 

6. Encontre a seção "Boot Order". Na maioria dos computadores, usa-se as setas do teclado 

para selecionar as guias "Advanced" ou "Boot".  

• Alguns modelos de BIOS têm as opções de ordem de inicialização na página inicial. 

 



 

 

7. Selecione a unidade USB do computador. Ela deverá se chamar "USB Drive", "USB Disk" 

ou"Removable Storage". Novamente, use as setas do teclado para selecionar a opção 

apropriada. 

 

8. Mova o drive para o topo da lista. Com a opção "USB Drive" selecionada, pressione a tecla 

+ até que a opção vá para o topo da lista de inicialização.  

• Se não funcionar, verifique a legenda das teclas do lado direito ou inferior da tela 

para ver qual tecla deve ser pressionada para mover a opção. 



 

 

9. Salve e saia. Na maioria das páginas de BIOS, você aperta uma tecla para fazer isso. 

Verifique a legenda na tela para saber qual tecla apertar. Depois de salvar e sair, você estará 

na tela de inicialização do Linux.  

• Em alguns computadores, você precisa pressionar outra tecla para confirmar as 

alterações quando solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Selecione a opção "Linux Mint". Para o Linux Mint 18.3, por exemplo, você seleciona 

Boot linuxmint-18.3-cinnamon-64bit.  

• Os termos exatos variam um pouco dependendo da versão do Linux Mint e do 

número de bits do seu computador. 

• Não selecione a versão "acpi=off" do Mint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Aperte ↵ Enter. Isso vai fazer com que o Linux comece a instalar o cliente da área de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aguarde até a área de trabalho do Linux carregar. O processo não vai levar mais do que 

alguns minutos. Quando ele terminar, você pode continuar com a instalação do Linux no seu 

disco rígido. 



 

 

INSTALAR O LINUX NO MAC 
Parte 3 

1. Clique duas vezes em Instalar o Linux Mint. Esse ícone em forma de disco 

estará na área de trabalho. Uma janela se abrirá. 

 

 

 

2. Selecione o idioma de instalação. Clique no idioma que deseja usar e depois em 

Continuar, no canto inferior direito da janela. 

 

 



 

 

3. Configure a rede Wi-Fi. Clique em uma rede Wi-Fi, informe a senha no campo 

de texto correto, clique em Conectar e depois em Continuar. 

 

4. Marque a opção "Instalar software de terceiros". Ela estará no topo da página. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Clique em Continuar. 

 

 

 



 

 

6. Clique em Sim quando solicitado. Isso vai indicar que você deseja apagar as partições 

anteriores e mesclar o espaço no disco rígido do seu computador. 

 

7. Indique que deseja substituir o sistema operacional pelo Linux. Marque a caixa 

"Apagar disco e instalar o Linux Mint" e clique em Continuar, Instalar Agora e 

Continuar quando solicitado. 

 

 

 

8. Selecione um fuso horário. Clique em uma barra vertical de fuso horário que 

corresponda a sua localização geográfica e depois em Continuar no canto inferior direito. 

 

 

 

 



 

 

9. Selecione o idioma do sistema operativo. Clique em um idioma do lado esquerdo da 

janela, selecione um layout de teclado do lado direito e clique em Continuar. 

 

 

10. Insira seus dados pessoais. Isso geralmente envolve digitar seu nome, o nome do 

computador, seu nome de usuário preferido e uma senha. Depois, clique em Continuar. 

• O Linux será instalado no computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Tire o pen drive do computador. Embora o Mac provavelmente não vá tentar reinstalar 

o Linux ao ser reiniciado, é melhor limitar o número de opções de inicialização durante 

a fase inicial de instalação. 

 

 

12. Clique em Reiniciar Agora quando solicitado. Isso vai fazer com que o computador 

reinicie, salvando a instalação no seu disco rígido. Você agora poderá utilizar o Linux no 

seu computador como qualquer outro sistema operacional. 

 



 

 

COMANDOS DO LINUX 
Comandos de Controlo e Acesso  

➢ Exit-Terminar a sessão, ou seja, a shell (mais ajuda digitando man sh ou man csh) 

➢ logout- Desligar, ou seja, terminar a sessão atual, mas apenas na C shell e na bash shell 

➢ passwd- Mudar a password do nosso utilizador 

➢ rlogin- Ligar de forma segura noutro sistema Unix/Linux 

➢ ssh- Sessão segura, vem de secure shell, e permite-nos ligar num servidor através do 

protocolo ssh 

➢ slogin- Versão segura do login 

➢ yppasswd- Mudar a password do nosso utilizador nas páginas amarelas (yellow pages) 

 

 

Comandos de Comunicações 

➢ Mail- Enviar e receber emails 

➢ Mesg- Permitir ou negar mensagens de terminal e pedidos de conversação (talk requests) 

➢ Pine- Outra forma de enviar e receber emails, uma ferramenta rápida e prática 

➢ Talk- Falar com outros utilizadores que estejam logados no momento 

➢ Write- Escrever para outros utilizadores que estejam logados no momento 

 

 

Comandos de Ajuda e Documentação  

➢ Apropos- Localiza comandos por pesquisa de palavra-chave 

➢ Find- Localizar ficheiros, como por exemplo: find . -name *.txt -print, para pesquisa de 

ficheiros de texto por entre os ficheiros da directoria actual 

➢ Info- Lança o explorador de informações 

➢ Man- Manual muito completo, pesquisa informação acerca de todos os comandos que 

necessitemos de saber, como por exemplo man find 

➢ Whatis- Descreve o que um determinado comando é 

➢ Whereis- Localizar a página de ajuda (man page), código fonte, ou ficheiros binários, de 

um determinado programa 

 

 

 



 

 

Comandos de Edição de Texto  

➢ Emacs- Editor de texto screen-oriented 

➢ Pico- Editor de texto screen-oriented, também chamado de nano 

➢ Sed- Editor de texto stream-oriented 

➢ vi- Editor de texto full-screen 

➢ vim- Editor de texto full-screen melhorado (vi improved) 

 

 

Comandos de Gestão de Ficheiros e Diretorias 

➢ cd- Mudar de diretoria atual, como por exemplo cd diretoria, cd .., cd / 

➢ chmod- Mudar a proteção de um ficheiro ou diretoria, como por exemplo chmod 777, 

parecido com o attrib do MS-DOS 

➢ chown- Mudar o dono ou grupo de um ficheiro ou diretoria, vem de change owner 

➢ chgrp- Mudar o grupo de um ficheiro ou diretoria 

➢ cmp- Compara dois ficheiros 

➢ comm- Seleciona ou rejeita linhas comuns a dois ficheiros selecionados 

➢ cp- Copia ficheiros, como o copy do MS-DOS 

➢ crypt- Encripta ou Desencripta ficheiros (apenas CCWF) 

➢ diff- Compara o conteúdo de dois ficheiros ASCII 

➢ file- Determina o tipo de ficheiro 

➢ grep- Procura um ficheiro por um padrão, sendo um filtro muito útil e usado, por exemplo 

um cat a.txt | grep ola irá mostrar-nos apenas as linhas do ficheiro a.txt que contenham a 

palavra “ola” 

➢ gzip- Comprime ou expande ficheiros 

➢ ln- Cria um link a um ficheiro 

➢ ls- Lista o conteúdo de uma diretoria, semelhante ao comando dir no MS-DOS 

➢ lsof- Lista os ficheiros abertos, vem de list open files 

➢ mkdir- Cria uma diretoria, vem de make directory” 

➢ mv- Move ou renomeia ficheiros ou diretorias 

➢ pwd- Mostra-nos o caminho por inteiro da directoria em que nos encontramos em dado 

momento, ou seja a pathname 

➢ quota- Mostra-nos o uso do disco e os limites 

➢ rm- Apaga ficheiros, vem de remove, e é semelhante ao comando del no MS-DOS, é 

preciso ter cuidado com o comando rm * pois apaga tudo sem confirmação por defeito 

➢ rmdir- Apaga diretorias, vem de remove directory 



 

 

➢ stat- Mostra o estado de um ficheiro, útil para saber por exemplo a hora e data do último 

acesso ao mesmo 

➢ sync- Faz um flush aos buffers do sistema de ficheiros, sincroniza os dados no disco com 

a memória, ou seja escreve todos os dados presentes nos buffers da memória para o disco 

➢ sort- Ordena, une ou compara texto, podendo ser usado para extrair informações dos 

ficheiros de texto ou mesmo para ordenar dados de outros comandos como por exemplo 

listar ficheiros ordenados pelo nome 

➢ tar- Cria ou extrai arquivos, muito usado como programa de backup ou compressão de 

ficheiros 

➢ tee- Copia o input para um standard output e outros ficheiros 

➢ tr- Traduz carateres 

➢ umask-Muda as proteções de ficheiros por defeito 

➢ uncompress- Restaura um ficheiro comprimido 

➢ uniq- Reporta ou apaga linhas repetidas num ficheiro 

➢ wc- Conta linhas, palavras e mesmo caracteres num ficheiro 

 

Exibição ou Impressão de Ficheiros  

➢ Cat- Mostra o conteúdo de um ficheiro, como o comando type do MD-DOS, e é muito 

usado também para concatenar ficheiros, como por exemplo fazendo cat a.txt b.txt > 

c.txt” para juntar o ficheiro a.txt e b.txt num único de nome c.txt 

➢ Fold- Encurta, ou seja, faz um fold das linhas longas para caberem no dispositivo de 

output 

➢ Head- Mostra as primeiras linhas de um ficheiro, como por exemplo com head -10 a.txt, 

ou usado como filtro para mostrar apenas os primeiros x resultados de outro comando 

➢ Lpq- Examina a spooling queue da impressora 

➢ Lpr- Imprime um ficheiro 

➢ Lprm- Remove jobs da spooling queue da impressora 

➢ More- Mostra o conteúdo de um ficheiro, mas apenas um ecrã de cada vez, ou mesmo 

output de outros comandos, como por exemplo ls | more 

➢ Less- Funciona como o more, mas com menos features, menos características e potenciais 

usos 

➢ Page- Funciona de forma parecida com o comando more, mas exibe os ecrãs de forma 

invertida ao comando more 

➢ Pr- Pagina um ficheiro para posterior impressão 

➢ Tail- Funciona de forma inversa ao comando head, mostra-nos as últimas linhas de um 

ficheiro ou mesmo do output de outro comando, quando usado como filtro 



 

 

➢ Scat- Mostra-nos um ficheiro comprimido 

➢ xv- Serve para exibir, imprimir ou mesmo manipular imagens 

➢ gv- Exibe ficheiros ps e pdf 

➢ xpdf- Exibe ficheiros pdf, usa o gv 

 

Comandos de Transferência de Ficheiros  

➢ ftp- Vem de file transfer protocol, e permite-nos, usando o protocolo de transferência de 

ficheiros ftp, transferir ficheiros entre vários hosts de uma rede, como aceder a um 

servidor de ftp para enviar ou puxar ficheiros 

➢ rsync- Sincroniza de forma rápida e flexível dados entre dois computadores 

➢ scp- Versão segura do rcp 

 

 

Comandos de Notícias ou Rede  

➢ Netstat- Mostra o estado da rede 

➢ Rsh- Corre umam shell em outros sistemas UNIX 

➢ Ssh- Versão segura do rsh 

➢ Nmap- Poderoso port-scan, para visualizarmos portas abertas num dado host 

➢ Ifconfig- Visualizar os ips da nossa máquina, entre outras funções relacionadas com ips 

➢ Ping- Pingar um determinado host, ou seja, enviar pacotes icmp para um determinado 

host e medir tempos de resposta, entre outras coisas 

 

Comandos de Controlo de Processos  

➢ Kill- Mata um processo, como por exemplo kill -kill 100 ou kill -9 100 ou kill -9 %1 

➢ Bg- Coloca um processo suspenso em background 

➢ Fg- Ao contrário do comando bg, o fg traz de volta um processo ao foreground 

➢ Jobs- Permite-nos visualizar jobs em execução, quando corremos uma aplicação em 

background, poderemos ver esse job com este comando, e termina-lo com um comando 

kill -9 %1, se for o job número 1, por exemplo 

➢ Top- Lista os processos que mais cpu usam, útil para verificar que processos estão a 

provocar um uso excessivo de memória, e quanta percentagem de cpu cada um usa em 

dado momento 

➢ ^y- Suspende o processo no próximo pedido de input 

➢ ^z- Suspende o processo actual 



 

 

Comandos de Informação de Estado  

➢ Clock- Define a hora do processador 

➢ Date- Exibe a data e hora 

➢ Df- Exibe um resumo do espaço livre em disco 

➢ Du- Exibe um resumo do uso do espaço em disco 

➢ Env- Exibe as variáveis de ambiente 

➢ Finger- Pesquisa informações de utilizadores 

➢ History- Lista os últimos comandos usados, muito útil para lembrar também de que 

comandos foram usados para fazer determinada acção no passado ou o que foi feito em 

dada altura 

➢ Last- Indica o último login de utilizadores 

➢ Lpq- Examina a spool queue 

➢ Manpath- Mostra a path de procura para as páginas do comando man 

➢ Printenv- Imprime as variáveis de ambiente 

➢ Ps- Lista a lista de processos em execução, útil para saber o pid de um processo para o 

mandar abaixo com o comando kill, entre outras coisas 

➢ Pwd- Mostra-nos o caminho por inteiro da directoria em que nos encontramos em dado 

momento, ou seja a pathname 

➢ Set- Define variáveis da sessão, ou seja, da shell, na C shell, na bash ou na ksh 

➢ Spend- Lista os custos ACITS UNIX até à data 

➢ Time- Mede o tempo de execução de programas 

➢ Uptime- Diz-nos há quanto tempo o sistema está funcional, quando foi ligado e o seu 

uptime 

➢ w- Mostra-nos quem está no sistema ou que comando cada job está a executar 

➢ who- Mostra-nos quem está logado no sistema 

➢ whois- Serviço de directório de domínios da Internet, permite-nos saber informações 

sobre determinados domínios na Internet, quando um domínio foi registado, quando 

expira, etc 

➢ whoami- Diz-nos quem é o dono da shell 

 

FILME EXPLICATIVO: 
https://www.youtube.com/watch?v=U6DEeaCU0Yk 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 
Concluindo, com base nessas informações pode-se entender que o Linux não é um sistema 

operativo tão difícil de utilizar, pois assim como no Windows temos um ambiente de gráfico de 

desktop para facilitar a utilização do sistema, também temos a oportunidade de modificar o código 

do programa caso tenhamos conhecimento em programação e deixa-lo como desejamos, e é claro 

a parte mais importante, o Linux é grátis e nele temos a liberdade de fazer o que desejamos, 

quando desejamos, pois esse é seu objetivo. Sendo assim não baixemos versões pirata do 

Windows e consequentemente de seus programas (pois isso é crime), enquanto podemos ter tudo 

de graça no Linux. 
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