
  

 

 

 

Dados do Componente Curricular  

Nome do Componente Curricular: LABORATÓRIO DE SISTEMAS OPERACIONAIS 

Curso: Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática. 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 

Instalação, configuração e utilização dos Sistemas Operacionais Windows e Linux para desktop com 

administração de serviços e aplicações em computador local isolado; Introdução ao sistema operacional 

Linux; Acesso ao sistema; Utilização de terminais; Comandos do Linux; Acesso a dispositivos de 

entrada/saída; Manutenção de arquivos compactados; Permissões de arquivos; Utilização do ambiente 

gráfico do Linux. 

 

Objetivos 

 

Geral 

Conhecer os princípios de funcionamento dos sistemas operacionais e o seu papel em um sistema 

informático 

 

Específicos 

 Discutir os elementos fundamentais de um sistema operacional multi-tarefas. 

 Discutir os mecanismos e as políticas para o compartilhamento dos recursos computacionais. 

 Aplicar essas teorias de compartilhamento de recursos na organização dos sistemas básicos de 

programas. 

 Promover alterações e criar novas rotinas relativas às funções básicas de um sistema operacional 

Conteúdo Programático 

 

 Introdução 

 Software Livre versus Software Proprietário 

 Licenças de Software 

 O papel do sistema operacional 

 Unix/Linux 

 Sistema Operacional Windows 

 História 

 Características 

  Arquivos  

 Diretórios 

 Usuários e contas 

 Interface de texto e comandos básicos 

 Interface gráfica e principais aplicativos 

 Configurações básicas 

 Sistema Operacional Linux 

 História 

 Características 



  

 

 

 

 Arquivos  

 Diretórios 

 Usuários e contas 

 Interface de texto e comandos básicos 

 Interface gráfica e principais aplicativos 

 Configurações básicas 

Metodologia de Ensino 

 

 Aulas teóricas expositivas explanando conceitos básicos sobre o conteúdo com auxilio de mídias 

projetores, quadro branco e laboratório de Sistemas Operacionais com Software específicos 

 Aulas práticas com roteiros de atividades e pesquisas 

 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

 1 Avaliações Teóricas 1 Avaliação Prática e 1 Trabalho 

 

 Avaliações 

 

 1 Avaliação contemplando (Administração Linux Básica)  

 1 Avaliação Prática em Laboratório envolvendo configuração de SO para usuário indicado 

 

 Trabalho 

 

 1 trabalho no modelo de tutorial sobre assunto estudado 

  

Recursos Necessários 

 

Datashow ou TV, Laboratório de Sistemas Operacionais, Quadro Branco, Pincel 

 

Bibliografia 

 

Básica 

 

 Livros e outras fontes que os estudantes deverão consultar obrigatoriamente, devendo incluir obras que 

fazem parte do acervo da Biblioteca da instituição. (verificar) 

 

Complementar 

 

  NEMETH, Evi,  et al.  Manual Completo do Linux: Guia do Administrador. Pearson - Prentice Hall. 

2ª  Edição. 2007.  

 MORIMOTO, Carlos E.  Servidores Linux - Guia Prático. Sul Editores. 2008.    

 


