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Principais aplicativos nativos do
Windows 10
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Microsoft Edge
Calculadora
Barra de jogo
Sulco
Mapas
Filmes e TV
Paint
Paint 3D
Fotos
Gravador de Voz
WordPad
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2 – EXERCICIOS
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No Windows 10, o Gerenciador de Tarefas permite o monitoramento da utilização de
recursos do sistema em termos de utilização e atividade.
A lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia Desempenho é:
A Arquivos, CPU, Energia, Firewall;
B Arquivos, CPU, Energia, Memória virtual;
C CPU, Disco, Ethernet, Memória ;
D Disco, Ethernet, Memória, Impressão;
E Disco, Firewall, Ethernet, Memória.
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Computadores de mesa e notebooks requerem a instalação de um sistema
operacional para funcionar.
Uma função que NÃO faz parte das atribuições de um sistema operacional
como o Windows 10 é o gerenciamento de:
A caixas postais de correio eletrônico;
B discos rígidos;
C impressoras e scanners;
D memória;
E tarefas e processos.
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Trabalhando com o Windows 10, instalação padrão, português do Brasil, um usuário acessou uma
pasta chamada “concurso” do disco C: do seu computador e marcou, com o mouse, um arquivo
chamado “edital”. Após ter marcado o arquivo, o usuário arrastou, com o mouse, o arquivo para
uma outra pasta criada com o mesmo nome (concurso), mas em uma unidade de Pendrive.
Assinale a alternativa que representa o resultado final da ação do usuário.
A O arquivo “edital” foi gravado na unidade de Pendrive e a cópia original foi apagado da unidade do

disco C:.
B O arquivo “edital” foi gravado na unidade de Pendrive com o mesmo nome, mas acrescentado da

palavra “copia”, passando a chamar “edital – copia” e a cópia original permaneceu na unidade C:.
C O arquivo “edital” foi gravado na unidade de Pendrive, com o mesmo nome, e sua cópia original ficou

gravada na unidade C: sem alterações.
D Nenhuma das opções anteriores.
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Analise as alternativas e assinale a que melhor define a ação da função Alt +
F4, considerando que o usuário esteja usando o Windows 10, instalação
padrão, português do Brasil. Obs.: o sinal de + não faz parte do comando,
significa que as teclas devem ser pressionadas simultaneamente.
A Desfazer uma ação.
B Mudar o layout do teclado quando houver vários layouts de teclado disponíveis.
C Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo.
D Copiar o item selecionado.
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“Trata-se de uma forma direta para acessar objetos dos quais são
utilizados com mais frequência. São representados por ícones e podem
estar na área de trabalho, na barra de tarefas do Windows 10 ou em
qualquer pasta do sistema.”
O trecho acima define:
A Acessórios do Windows.
B Facilidades de Acesso
C Ferramentas do Windows.
D Atalhos.
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“Trata-se de uma forma direta para acessar objetos dos quais são
utilizados com mais frequência. São representados por ícones e podem
estar na área de trabalho, na barra de tarefas do Windows 10 ou em
qualquer pasta do sistema.”
O trecho acima define:
A Acessórios do Windows.
B Facilidades de Acesso
C Ferramentas do Windows.
D Atalhos.
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No que diz respeito ao programa de navegação Mozilla Firefox, em sua
versão mais recente, ao sítio de busca yahoo! e aos conceitos de
organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas,
julgue o item.
No caminho C:\Downloads, extraído do Explorador de Arquivos do
Windows 10, Downloads representa o nome de um arquivo, pois o nome
que aparece após o caractere barra (/) sempre representa um arquivo no
Windows.
Certo
Errado
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Um profissional instalou, por engano, um software em um computador com o Windows 10, em
português, e deseja retirar esse software de sua máquina.
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, para realizar tal procedimento de
forma correta e segura, ele deverá
A acessar o Explorador de Arquivos e excluir a pasta onde o software foi instalado.
B acessar o Gerenciador de Dispositivos, selecionar o software e realizar a exclusão segura.
C acessar a opção para a desinstalação de programas do Painel de Controle.
D acessar os recursos administrativos do Windows e ativar o recurso de exclusão segura de

software.
E finalizar o processo do software em execução da memória e, em seguida, executar o

aplicativo MSUninstaller.
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3 - NOÇÕES DE LINUX
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De acordo com a FSF (Free Software Foundation) softwares livres são
aqueles que seus autores garantem 04 liberdades simultâneas aos
usuários:
LIBERDADE 0: EXECUTAR LIVREMENTE “USAR A QUALQUER PROPÓSITO”
LIBERDADE 1: ESTUDAR O PROGRAMA
LIBERDADE 2: MODIFICAR O PROGRAMA
LIBERDADE 3: DISTRIBUIR CÓPIAS

AULA 03

20

LINUX FOI CRIADO POR Linus Benedict Torvalds, finlandês, em 1991.
O LINUX TEM 30 ANOS.

CARACTERÍSTICAS DO LINUX:
O LINUX É OPEN SOURCE, MULTITAREFA E MULTIUSUÁRIO.
CONTRATO DE LICENÇA DO LINUX: GPL/GNU
- CLÁUSULA DE COPYLEFT: É PROIBIDO FECHAR O CÓDIGO FONTE.
CADA USUÁRIO TEM UMA UID (IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO
ÚNICA/DIFERENTE) E IDENTIFICA CADA ATIVIDADE DE CADA USUÁRIO.
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O LINUX É CaseSensitive.
No Windows, por exemplo, não podemos ter a seguinte estrutura dentro de uma pasta:
PASTA DOCUMENTOS >
RELATÓRIO.docx
Relatório.docx
RelaTório.docx
Relatório.txt

Já no linux, todas as variações acima são aceitas.

AULA 03

22

Sistema de Arquivos EXT.
Sistema de arquivo é a forma como o sistema operacional reconhece os
arquivos armazenados.
É como se fosse um sistema de governo de um país. É a forma como o país gerencia,
governa, e atende sua população.
SISTEMAS DE ARQUIVOS NO LINUX:
Eles vão evoluindo de acordo com o aumento dos sistemas de armazenamento:
EXT1, EXT2, EX3, EXT4… (ATUAL).
SISTEMAS DE ARQUIVOS DO WINDOWS: NTFS, FAT32
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Portabilidade
O Linux é um sistema que tem mais portabilidade do que o windows.
Ou seja, é possível adaptar o linux a vários tipos de dispositivos e
plataformas (celular, televisão, pc, notebook, arduino, tablet, relógios,
computadores de grande porte, servidores, geladeira (IOT), smart tv…)
Vocês sabem o que é IOT?
A “Internet das Coisas” se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo
conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. Cada vez mais
surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo tênis, roupas e maçanetas
conectadas à Internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones.
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FORMAÇÃO DO SISTEMA LINUX
LINUX: Sistema Operacional: Conjunto de partes que se integram.
USUÁRIO

BASH
Interface Textual
Tela preta - Linha de Comando

GUI

S.O.

BASH

SERVIDOR X

GUI

Base para que a interface
gráﬁca funciona:

SHELL
KERNEL
HARDWARE
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SERVIDOR X

Interface Gráﬁca

SHELL
Interpretador de comandos

KERNEL
Gerencia os comandos e conversa com a
máquina (linguagem de baixo nível) 25

BASH OU SH
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Interface Textual - Tela preta - Linha de Comando

GUI

Interface Gráﬁca do Linux (Graphic User Interface)

São gerenciadores de janelas que facilitam o trabalho com o linux, exibindo janelas e
ícones. Existem várias (mais de 90) e a cada dia surgem novas.
Essas são as principais:
KDE
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GNOME

BLACK BOX

GUI

GERENCIADOR KDE
●
●
●
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Tem área de Trabalho
Konqueror (Gerenciador de Janelas do KDE)
(parece muito o windows explorer)
KDE Control Center

GUI

GERENCIADOR GNOME
●
●
●
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Tem área de Trabalho
Nautilus (Gerenciador de Janelas do GNOME)
(parece muito o windows explorer)
GNOME Control Center
(painel de controle)

DISTRIBUIÇÕES LINUX

SÃO CHAMADAS DE DISTROS:
(é o kernel vestido com roupas diferentes!)
São variações do Linux. Qualquer pessoa pode baixar o código-fonte do linux e
desenvolver seu próprio sistema operacional modiﬁcado com base no linux, e dar seu
nome a ele.
VOCÊ SÓ NÃO PODE FECHAR O CÓDIGO FONTE. Ele precisa ser aberto.
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DISTRIBUIÇÕES LINUX

Principais Distros Linux atuais:
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DISTRIBUIÇÕES LINUX

SUSE LINUX

SUSE Suse Linux Enterprise Server
15 - Versão estável - SP2 Pacote de atualização
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SUSE LINUX
SUSE Linux é um sistema operacional Linux. É construído em cima do
kernel Linux e distribuído com softwares e aplicativos de outros projetos
de código aberto.
SUSE Linux é originário da Alemanha e desenvolvido com base na
Europa. Sua primeira aparição foi em 1994, sendo uma das mais antigas
distribuições de cunho comercial.
É conhecido pela sua ferramenta de conﬁguração o YaST.
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SUSE LINUX
A empresa Novell comprou a marca SuSE por volta de 2003.
Em 2011, a Novell (e o SUSE) foram adquiridas pela Attachmate.
O grupo Attachmate foi comprado pela Micro Focus Internacional em 2014.
O SUSE Linux está disponível em duas edições diferentes.
O openSUSE é a edição gratuita, com suporte da comunidade, que também é
responsável pelo repositório de software do openSUSE.
Já o SUSE Linux Enterprise é a edição comercial desta distribuição Linux,
com suporte empresarial e licenças pagas.
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EXERCICIOS LINUX
As distribuições Linux oferecem aos usuários a possibilidade de interagir com o sistema
operacional por meio de um gerenciador de pastas e arquivos semelhante ao Explorer, disponível
nas versões do Windows 10 BR. Dois exemplos desses gerenciadores no Linux são:
A Ubuntu e Debian
B Ubuntu e Nautilus
C Konqueror e Nautilus
D Dolphin e Debian

Outros gerenciadores de janelas importantes: Dolphin, BlackBox, Xfce, OpenBox
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EXERCICIOS LINUX
Em sistemas operacionais Linux, sempre há um usuário do sistema chamado “root”. Assinale a
alternativa que corretamente descreve este usuário:
A É o usuário de manutenção, utilizado por técnicos para realizar diagnósticos no computador.
B É o usuário padrão, que deve ser alterado no primeiro uso.
C Serve apenas para editar as configurações do computador.
D É criado quando executa em modo de segurança.
E É o superusuário, que tem todas as permissões do sistema.
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EXERCICIOS LINUX
Sobre sistemas operacionais, assinale a alternativa CORRETA.
A O sistema operacional serve para efetuar o controle e gerenciamento do computador,

abrangendo tanto as partes físicas quanto as partes lógicas.
B O Linux é um sistema operacional de código fechado e, por isto, é pouco utilizado.
C O Windows é um sistema operacional de código aberto e, por isto, é bastante utilizado.
D Um sistema operacional é um software aplicativo que realiza o gerenciamento de hardware e

software de um computador.
E Um sistema operacional não é responsável pela gestão da memória de um computador.
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EXERCICIOS LINUX
Um sistema operacional é um dos softwares mais importantes de um sistema computacional. Assinale a
alternativa CORRETA relacionada a conceitos básicos sobre recursos comuns nos sistemas operacionais.
A São exemplos de sistemas operacionais: Microsoft Windows, Linux Ubuntu, Mac OS X e Microsoft Edge.
B Todos os sistemas operacionais executam um único processo ou tarefa, que consiste em uma porção de um

programa em alguma fase de execução.
C O Microsoft Windows e o Linux Ubuntu são sistemas operacionais de código aberto (Open Source).
D São exemplos de funções de um sistema operacional: inicializar o hardware do computador; fornecer rotinas

básicas para controle de dispositivos e fornecer gerência, escalonamento e interação de tarefas.
E Um sistema operacional multiusuário compartilha o computador entre mais de um usuário e nunca adota

técnicas de escalonamento.
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EXERCICIOS LINUX
A respeito do Sistema Linux, assinale a alternativa INCORRETA:
A É um sistema operacional de código aberto. Isto significa que pode ser modificado e distribuído por qualquer

pessoa ao redor do mundo. Uma das suas vantagens é que ele é de código aberto.
B Nos computadores domésticos, o Sistema apesar de ser gratuito é muito pouco utilizado, mas a maioria de

servidores, nas empresas, usam porque é fácil de personalizar.
C É um sistema operacional desenvolvido pela Apple Inc. Ele vem instalado em todos os computadores Mac.

Todas as versões recentes são conhecidas como Mac OS X e os nomes específicos de cada uma delas são:
Mavericks, lançada em 2013; Mountain Lion, em 2012; Lion, em 2011 e Snow Leopard que foi criada em 2009.
D É um sistema operacional que as versões mais populares são: Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora.
E É um sistema operacional que na sua estrutura, a interface gráfica do usuário de cada sistema operacional

tem uma aparência diferente.
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