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Infraestrutura com Linux

• A aula de hoje no Tecnojovem  (10 min)

• O que é o Linux? (45min, com dinâmica)

• Bons motivos pra escolher o Linux (20 min)

• Posso ganhar dinheiro com o Linux? (20 min)

• Opções de Linux e Sistemas Operacionais (1h30, com 
dinâmica)

• E os programas do Linux? (20 min)

• E agora??? (10 min)



A aula de hoje no Tecnojovem
—



A aula de hoje no Tecnojovem

Pessoal, é importante saber como a aula de hoje se encaixa no Tecnojovem! Fique ligado!

>> Estamos no Tecnojovem Básico! 

Aqui você verá habilidades básicas em temas relacionados a informática e multimídia. 
Você conhecerá os temas e nós conheceremos um pouco de vocês!

 >> Em setembro, planejamos o início do Tecnojovem Avançado, onde os participantes poderão 
se aprofundar em alguns conhecimentos específicos.

 >> Além da informática e multimídia, quem participar do avançado terá o módulo “Gestão de 
Empreendimentos Solidários”. Seu objetivo é discutir como se sustentar trabalhando com os 
conhecimentos específicos aprendidos.



A aula de hoje no Tecnojovem

No Tecnojovem Avançado, quem participar poderá se aprofundar em um dos temas de 
informática e multimídia. Cada tema se tornará uma turma. São elas: 

Turmas da linha Laboratórios de Aprendizagem: 

Turma A – Softwares Educacionais 
Turma B – Desenvolvimento de Jogos 
Turma C – Infraestrutura com Linux 

Com esses conhecimentos, quem participar dessa linha será capaz de, por exemplo, montar 
e cuidar coletivamente de laboratórios de informática básica e de robótica básica para 
espaços de aprendizagem (para escolas etc.).

Turmas da linha Multimídia Comunitária: 

Turma D – Fotografia 
Turma E – Marketing Digital 
Turma F – Edição de Vídeo 

Aqui, o pessoal estará capacitado a, se quiser, trabalhar com a divulgação de produtos e 
serviços de sua comunidade utilizando conhecimentos multimídia (para comércios etc.).



O que é o Linux?
—



O que é o Linux?

Experimentem o Linux …

... e pesquisem!! (15 min):

O que diz a Wikipedia?

Quem mudou pra Linux? (Banco do Brasil?? Casas Bahia?? Quem mais??)

O que esses empreendimentos de economia solidária fazem com o Linux: Colivre e Solis?

Tem Linux na Petrobras??

Dá pra usar em escolas??

Dá pra editar fotos e vídeos?

E aí?? (15 min)



O que é o Linux?

É um Sistema Operacional... 

Mas … que é um S.O.?

Um sistema operacional é uma coleção de programas para gerenciar as funções do processador, o 
input(entrada), o output(saída), o armazenamento e o controle dos dispositivos(periféricos). O 
sistema operacional tem todos os comandos básicos que os aplicativos vão usar, em vez de ter todas 
estas funções re-escritas para cada aplicativo.





O que é o Linux?

Sistemas Operacionais para computadores mais populares da atualidade:

Windows Linux OS X

Versões / 
Distribuições

Windows XP
Windows 7
Windows 8
Window 10

Ubuntu
Linux Mint
Red Hat
Fedora

OS X El Capitan

Proprietário Microsoft Comunidade
?

Apple

Preço estimado  R$ 350
(Windows Home)

R$ 560
(Windows Pro)

Livre  R$ 500,00**



O que é o Linux?

Mas como assim Livre x Proprietário?? >>> Licenças!!!

Licenças proprietárias (“COPYRIGHT”):

    - Gratuitas:  
✔ Shareware -  Gratuito para teste ; 
✔ Freeware - Totalmente  gratuito ; 
✔ Demo - é uma versão de demonstração - um jogo de 10 fases por ter 1 Demo com apenas 

a primeira fase
✔ Trial - é parecido com o Freeware e Demo, mas normalmente dura por um tempo 

limitado.

    - Pagas:
✔ Por computador/dispositivo/estação/cliente (CAL) - cada "máquina" deve possuir uma 

licença (é o mais usado atualmente). Mesmo assim pode ser tempo determinado.
✔ Integrador/ Concorrentes/Flutuantes  - 1 (Uma) licença pode ser usada para várias 

"máquinas", mas não ao mesmo tempo. 
✔ Locação: a licença pode ser alugada (normalmente anualmente) -

Fonte: http://www.com.ufv.br/cibercultura 
/copyleft-e-creative-commons/



O que é o Linux?

Mas como assim Livre x Proprietário?? >>> Licenças!!!

- Licenças Livres (“COPYLEFT”):

Gratuitas:
✔ GPL(General Public License) Licença Pública Geral GNU.
✔ BSD:  Berkeley Software Distribution

Pagas:
✔ RedHat : End User License Agreement ou Subscrições - por quantidade de 

softwares instaladas

Fontes e mais informações:
    https://www.microsoft.com/brasil/antipirataria/basicos.mspx
    http://escoladatecnologia.com.br/o-que-significa-freeware-shareware-demo-e-trial/
    http://www.griaulebiometrics.com/pt-br/kb/licensing_options
    https://www.redhat.com/

Fonte: http://www.com.ufv.br/cibercultura 
/copyleft-e-creative-commons/



Bons motivos pra escolher o 
Linux
—



Onde o Linux está presente?



Bons motivos para se escolher o Linux

● Preço 

Gratuito? Pirata? Filme x software? Pessoal x profissional?

● Segurança

Permissão? Repositórios oficiais?



Bons motivos para se escolher o Linux

Para que eu quero um computador? Vamos ver se o Linux atende. 

● Internet: 

Redes Sociais (Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, ...)
E-mail
Ligações telefônicas (Skype, ...)
Escrever em blogs
Assistir vídeos e filmes online
Ouvir músicas online
Publicar tutorias 
Armazenar fotos e demais documentos (Nuvem)
...



Bons motivos para se escolher o Linux

Para que eu quero um computador? Vamos ver se o Linux atende. 

● Utilizar aplicativos Office (Editor de texto, planilha, apresentação, etc)
● Passar vídeos e fotos da câmara ou celular para o PC
● Editar vídeos ou imagens
● Fazer publicações na Internet
● Fazer tutoriais
● Desenhar
● Desenvolver aplicativos 
● Instalar programas de nosso interesse
● Para a maioria dos Linux não existe versão limitada. Você tem acesso a 
todos os recursos gratuitamente.
● Escolher a cara do seu Sistema. Existem vários tipos de ambiente 
gráficos: Unity (default do Ubuntu), KDE, GNOME, Cinnamon, XFCE, Etc.
● Jogar

...





Posso ganhar dinheiro com 
Linux?
—



Posso ganhar dinheiro 
com Linux?

Android?

Roteadores?

Aplicativos?

Escolas?

Lan-house?

Manutenção de micros?

Foto e vídeo?

Concursos públicos?

Raspberry Pi?



Opções de Linux e de SOs
—



Linux ou Windows?

Dividir a turma em 4 grupos (5 min)

  >>  Grupo 1: defende o uso do Linux
  >>  Grupo 2: defende o uso do Windows
  >>  Grupo 3: representa uma escola com um laboratório de computadores 
e está indeciso sobre qual sistema operacional instalar
  >>  Grupo 4: representa um grupo que trabalha com fotos e vídeos que 
está indeciso sobre qual sistema operacional instalar

Tempo para os grupos se prepararem para o debate (15 min)

Debate: (30 min)
     . rodada 1: grupo 3 pergunta; grupos 1 e 2 respondem
     . rodada 2: grupo 4 pergunta;  grupos 1 e 2 respondem



Opções de Linux e de SOs

https://www.vivaolinux.com.br/artigo/23-distribuicoes-Linux-brasileiras/



Qual é o melhor: Linux ou 
Windows?

Melhor pra quê?

Quais as suas necessidades?

Posso ter os dois?

E os seus hábitos?

Portátil? Pendrive? Live CD?

Programas de um funcionam no outro?



E os programas do Linux?
—



E os programas do Linux?

Suíte LibreOffice (Base,Calc, Draw, Impress, Math,Writer). A suíte utiliza o formato    
                             OpenDocument (ODF - OpenDocument Format)
Amarok - player de música
VLC - player de vídeo.
GIMP - editor de imagem
Audacity - editor de áudio.
Cinelerra - editor de vídeo.
Kdenlive - editor de vídeo.. Utilizado para editar filmes em Hollywood.
Google Chrome, Mozila Firefox (idênticos ao ambiente Windows), Vivaldi, Opera - Navegadores
Nuke - Efeitos especiais 
Blender – Modelador e renderizador 3D
SimpleScreenRecorder – captura de tela
Openbroadcaster – gravar e editar  “stream” (áudios)
Totem –  – media player para o ambiente desktop GNOMEmedia player para o ambiente desktop GNOME
K3b – gravador de medias (CD/DVD)
Wine - emula programas do Windows para Linux.

Existem sites na Internet que mostram alternativas de programas Windows no Linux 
como no exemplo abaixo:
http://www.diolinux.com.br/2015/07/alternativas-de-programas-windows-no-linux.h
tml

https://pt.wikipedia.org/wiki/LibreOffice%22%20%5Cl%20%22ase
https://pt.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://www.diolinux.com.br/2015/07/alternativas-de-programas-windows-no-linux.html
http://www.diolinux.com.br/2015/07/alternativas-de-programas-windows-no-linux.html


E afinal, o que é Kernel?

Linux é um kernel (núcleo do sistema) – responsável para fazer a comunicação entre o 
hardware do computador e as aplicações.

Linux ou GNU/Linux

GNU complementa o kernel para fazer o S.O.

GNU são ferramentas que formam o S.O.

GNU é a carcaça e o Linux é o motor.



E agora?
—



E agora?

Migração de software 

requer paciência de aprender coisas novas. 

Mas é possível!

Estude, vá fundo, 

no Sistema Operacional que você mais gosta e

 que te trará mais oportunidades!

>>> Preparamos algumas tarefas à distância para ajudar ...
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