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IFPB 

 

PLANO DE ENSINO – ENSINO MÉDIO 

 
DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Administração de Sistemas Operacionais Abertos 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Série/Período: 3º Série 

Carga Horária: 67 hs 

 

EMENTA 
 
Histórico, evolução e fundamentos de sistemas operacionais abertos. Instalação e 
particionamento do sistema. Utilização do ambiente gráfico. Escolha do interpretador de 
comandos (shell) e utilização do terminal. Manipulação de arquivos e diretórios. Permissão de 
arquivos. Gerenciamento de processos. Gerenciamento de pacotes e serviços. Administração 
de contas de usuários e grupos. Serviço de backup 

 

OBJETIVOS 
Geral: 

Proporcionar uma visão ampla sobre sistemas operacionais abertos, motivação, conceitos 
sobre licença de software livre, o funcionamento, implantação, administração, gerenciamento 
de pacotes e interpretador de comandos do Linux 

Especifico:  
 

 Instalar e utilizar do Sistema Operacional Linux; 

 Utilizar de terminal 

 Manipular com Comandos de manipulação de arquivos e Diretórios 

 Habilitar Permissões de Arquivos e Diretórios 

 Editar arquivos  e diretórios 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
BIMESTRE I 

 Distribuições do Sistema Operacional Linux. 
 Instalação personalizada do Linux.  
 Instalação e configuração de hardware no sistema. 

 
BIMESTRE II 

 Gerenciamento de pacotes no sistema. 
 Permissões sobre arquivos e diretórios. 
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 Administração de grupos e contas de usuários. 

 
BIMESTRE III 

 Serviços do sistema e agendamento de tarefas. 
 Fundamentos sobre a shell do Linux. 

 
BIMESTRE IV 

 Linguagem de programação de scripts para a Shell BASH. 

 Implementação de scripts para a automatização de tarefas. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
 Aulas expositivas e práticas utilizando os recursos didáticos disponíveis e o laboratório 

de computadores. 

 Exercícios e/ou trabalhos individuais e/ou em grupo. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 Avaliação contínua através de exercícios teóricos e/ou práticos; 
 Análise contínua sobre freqüência, participação, cumprimentos das atividades; 
 Avaliação teórica e/ou prática ao final de cada módulo 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro branco e pincel atômico, projetor multimídia, laboratório com  microcomputadores, 
software de apoio. 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 
MORIMOTO, Carlos Eduardo. Servidores Linux, Guia Prático. 2009. 

 

EVI NEMETH, Trent R. Hein, Garth Snyder, Manual Completo do Linux - Guia do 
Administrador. 2007. 

COMPLEMENTAR: 
 
SILVA, G. M. Guia Foca do Linux. Disponível em  http://www.guiafoca.org/?page_id=14 
 

 


