
Introdução ao Linux

Aula 1



Objetivos da Aula

● Apresentar o Linux

● Apresentar comandos básicos do Linux

● Praticar o uso do Linux

● Eliminar alguns mitos sobre o Linux



Apresentação

Vamos nos apresentar?



Antes de falar de Linux

● Software livre X Software proprietário?

● Software livre X Software grátis?

● Software livre é a melhor solução?

● O que o Linux tem a ver com isso tudo?



Software Livre, o que é isso?

● Direto de www.gnu.org

– "Software Livre" significa software que respeita a liberdade da comunidade e dos 

usuários. A grosso modo, isso significa que os usuários têm a liberdade de executar, 

copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Assim, "software livre" é 

uma questão de liberdade, não de preço.

http://www.gnu.org/


Antes de falar de Linux

Livre Proprietário

Pode modificar? ? ?

Pode distribuir a 
quem quiser?

? ?

Pode entender como 
Foi feito?

? ?

Pode vender? ? ?



Antes de falar de Linux

Direitos Livre Proprietário

Pode modificar? Sim Não

Pode distribuir a 
quem quiser?

Sim Não

Pode entender como 
Foi feito?

Sim Não

Pode vender? Sim Sim



Antes de falar de Linux

● Software livre é a mesma coisa que software grátis?

● Se tem tantas vantages, o uso de software livre é indicado em todas as 

situações em que se necessite de um software?



E o Linux?

● É, certamente, o projeto de software livre mais conhecido no mundo

● Contribuiu muito para a diminuição de barreiras para uso de outros projetos 

de software livre

● Provavelmente você já usa alguma distribuição de Linux e não sabe



Mas, afinal, o que é o Linux?

● É um sistema operacional

● Como tal, é um sistema responsável por gerenciar os recursos de um 

sistema computacional (computador, periféricos, programas, etc)

● Por ser um projeto de software livre, você vai encontrar vários “tipos” de 

Linux 

● Chamamos esses “tipos” de distribuições



Algumas distribuições Linux – quais conhece?



E essa, você conhece? 

O Android é um sistema operacional que é 
baseado no Kernel (núcleo) do Linux. Há 
discussões se o Android pode ou não ser 
classificado como uma distribuição Linux. 
Se tiver curiosidade, pesquise essas 
discussões na Internet



Eliminando alguns mitos

● Linux não serve para jogar?

● Linux é livre de vírus?

● Se o site de um banco não abre no Linux, é porque o Linux é ruim?

● Se eu usar Linux, minha máquina não vai ser invadida?
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