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        As questões irão apresentar um cenário onde alguma medida 
administrativa precisa ser tomada e em outras se pergunta qual o comando 
apropriado para uma determinada tarefa. 

45 questões de múltipla escolha. (75%)
6 questões de múltipla escolha com mais de uma opção correta. (10%)
9 questões abertas (15%)

Objectives: Exam 101
Topic 101: System Architecture - (8)
101.1 Determine and configure hardware settings - (2)

• Habilitar e desabilitar periféricos; 
• Diferenciar dispositivos de storage IDE, SCSI, USB; 
• Lidar com ferramentas de diagnóstico; 
• Entender o conceito de sysfs, udev, hald e dbus;

/sys - É usado pelo Kernel Linux para manter dados atualizados sobre os dispositivos de hardware 
da máquina. 
/proc - Trata-se de um filesystem virtual, com referências dinâmicas dos procedimentos (processos) 
do Kernel Linux, que são alteradas constantemente. 
/dev - Contém os arquivos que servem de ligação com os dispositivos de hardware da máquina. 
modprobe - Carrega módulos do kernel com suas dependências. 
lsmod - Lista os módulos atualmente carregados pelo kernel. 
lspci - Lista os dispositivos PCI do hardware. 
lsusb - Lista os dispositivos USB do hardware. 
udev (hotplug) - É um gerenciador dinâmico de dispositivos, sua função principal é o 
gerenciamentos de dispositivos, ele cria ou remove nós de dispositivo atualizando o diretório /dev. 
hald - É um daemon que mantem uma base com os dispositivos conectados ao sistema em tempo 
real.
dbus – É um daemon que realiza a comunicação entre as aplicações através de um barramento de 
mensagens.

101.2 Boot the system - (3)

• Demonstrar conhecimentos da seqüencia de boot; 
• Checar logs de eventos do boot; 
• Ver os comandos básicos de carga do kernel;

/var/log/messages – contém mensagens do kernel
Parâmetros kernel – apci, init, mem, maxcpu, quiet, vga, root, ro, rw, splash
/proc/cmdline – Mostra os parâmetros utilizados no kernel
/etc/motd – Exibe o conteúdo do arquivo, após um login com sucesso no sistema.
dmesg – mostra o último log de boot
BIOS - Basic Input/Output System, é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem 
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como por iniciar a carga do sistema operacional.
kernel - A responsabilidade do kernel consiste em abstrair a interface do hardware, permitindo que 
processos utilizem este recurso concorrentemente, de forma segura e padronizada.
init – Processo principal (PID = 1)

101.3 Change runlevels and shutdown or reboot system - (3)

• Alterar o runlevel; 
• Configurar o runlevel padrão; 
• Alertar usuários da alteração do runlevel; 
• Terminar processos em execução;

/etc/inittab – Define quais processos serão iniciados no boot (id:runlevels:action:process)
shutdown - (-f não passa fsck, -F força fsck, -c cancela shutdown)
init – Troca o runlevel em tempo de execução (1 a 6, s ou S, q – reler o aquivo /etc/inittab).
/etc/init.d  - Onde fica os scripts de controle dos serviços.
telinit – Troca o runlevel em tempo de execução (Link para o comando init).

Topic 102: Linux Installation and Package Management - (11)

102.1 Design hard disk layout  - (2)

• Alocar espaço de disco em diferentes partições; 
• Alocar partição de swap; 
• Alocar a partição de /boot as necessidades do hardware;

/ (root) filesystem  - Partição principal do sistema, deve conter os diretórios /bin, /etc, /lib, /sbin.
/var filesystem – Partição que contem dados que são modificados constantemente.
/home filesystem – Partição que contem os diretórios dos usuários.
swap space (mkswap – Cria uma área de memoria de troca, swapon e swapoff).
mount points – Pontos de montagens (/mnt – outras partições e /media – dispositivos removíveis).
partitions – swap, /boot, /, /var, /usr, /home, /tmp

102.2 Install a boot manager - (2)

• Prover diferentes locais de boot; 
• Instalar e configurar um gerenciador de boot como GRUB ou LILO;

/boot/grub/menu.lst – default, timeout, title, root, kernel, ro, initrd
grub-install – Faz a instalação da MBR no disco, ao fazer a instalação ele procura 
/boot/grub/device.map, se não existir ele tentar pegar as informações automaticamente.
MBR – Master boot record, onde fica armazenado informações sobre o particionamento do disco
superblock - Contém informações como tipo do filesystem, tamanho, status, estruturas de 
metadados e etc.
/etc/lilo.conf  - boot, root, delay, timout, read-only
lilo – Lê o arquivo lilo.conf e gera os arquivos de  boot dentro do /boot/lilo

102.3 Manage shared libraries - (1)

• Identificar as bibliotecas compartilhadas; 
• Carregar bibliotecas compartilhadas;



DIORGENES FELIPE GRZESIUK  -   http://diorgenes.wordpress.com 

ldd – Exibe as bibliotecas compartilhadas de um binário, ldd /bin/ls.
ldconfig – Atualiza o arquivo /etc/ld.so.cache com as bibliotecas compartilhadas.
/etc/ld.so.conf – Configura os diretórios de bibliotecas a serem indexados pelo cache.
LD_LIBRARY_PATH – Variável de ambiente para configuração de diretórios de bibliotecas.

102.4 Use Debian package management - (3)

• Instalar, atualizar e desinstalar pacotes debian; 
• Procurar por arquivos ou bibliotecas em pacotes; 
• Obter informações do pacote como versão, dependências, integridade e estado.

/etc/apt/sources.list – Lista de repositórios do APT.

dpkg – Gerenciador de pacote Debian (.deb)
dpkg -r | --remove – Remove um pacote sem os arquivos de configuração.
dpkg -P | --purge – Remove um pacote com os arquivos de configuração.
dpkg -i | --install – Instala um pacote.
dpkg -iG | --refuse-downgrade – Instala o pacote caso ele seja uma versão maior do que a atual.
dpkg -C | --audit – Procura por pacotes parcialmente instalados.

dpkg -l | --list – Lista os pacotes conforme o pattern.
dpkg -s | --status – Retorna o status de um pacote.
dpkg -L | --listfiles – Lista os arquivos e pastas de um pacote instalado.
dpkg -S | --search – Lista os pacotes que contém o nome de arquivo procurado.
dpkg -p | --print-avail – Exibe informações sobre um pacote.

dpkg-reconfigure – Reconfigura um já instalado.
apt-get (-d = faz download, -s = simula, -y = aceita todos os prompts de perguntas)
apt-cache - (search, show, depends, policy, stats)
aptitude – Front end para o gerenciador de pacotes.

102.5 Use RPM and YUM package management - (3)

• Instalar, atualizar e desinstalar pacotes RPM e YUM; 
• Procurar por arquivos ou bibliotecas em pacotes; 
• Obter informações do pacote como versão, dependências, integridade e estado.

rpm – Gerenciados de pacotes RPM (.rpm)
rpm2cpio – Extrai os arquivos de um RPM
/etc/yum.conf  - Configuração do yum (cachedir=/var/cache/yum, logfile=/var/log/yum.log)
/etc/yum.repos.d/ - Lista de repositorios yum
yum – Gerenciador de pacotes RPM que acessa repositórios e resolve dependências.
yumdownloader -  Faz download de pacotes rpm dos repositórios.

rpm -i pacote -> Instala pacote 
rpm -e pacote -> Remove 
rpm -U pacote -> Atualiza pacote 
rpm -V pacote -> Verificação 
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rpm -q pacote -> Consulta 
rpm -qa pacote -> Mostra todos os pacotes instalados 
rpm -qi pacote -> Exibe informações sobre um pacote 
rpm -q --changelog pacote -> Exibe o registo das alterações no pacote 
rpm -qc pacote -> Exibe os arquivos de configuração
rpm -qd pacote -> Exibe os arquivos de documentação

rpm -i –nodeps pacote -> Instalar pacote sem dependências
rpm -i –test pacote -> simula a instalação do pacote
rpm -q –requires pacote  -> Lista as dependências de um pacote
rpm -q –whatrequires pacote -> Mostra os pacotes que dependem deste pacote
rpm -qip pacote.rpm -> Lista informações de um pacote não instalado
rpm -qlp pacote.rpm -> Lista todos os arquivos e diretórios de um pacote

YUM
yum update – Atualiza todos os pacotes desatualizados do sistema, ou um especifico.
yum upgrade – Mesma função do update mas pode atualizar para uma nova distribuição também.
yum erase | remove – Apaga um pacote

Topic 103: GNU and Unix Commands - (26)

103.1 Work on the command line  - (4)

• Trabalhar com comandos no Shell; 
• Alterar variáveis ambientais; 
• Usar e editar o histórico de comandos; 
• Trabalhar com a variável PATH;

. - Diretório corrente.
bash - GNU Bourne-Again SHell
echo – Exibe alguma informação na tela.
env  - Altera uma variável de ambiente ao rodar um programa, o valor é válido somente para 
execução do programa.
exec – Redireciona a saída de um programa para outro programa (igual ao xargs), ex: find.
export – Transforma uma variável local em global e também lista as variáveis globais.
pwd – Exibe o caminho do diretório atual (echo $PWD).
set – Lista as variáveis locais da shell.
unset – Apaga uma variável local ou global.
man - (man -f = whatis, man -k = apropos)
uname - (-a = all, -s = kernel name, -n = hostname, -r = kernel relese, -v = kernel version)
history – Lista os últimos comandos, histórico.

103.2 Process text streams using filters - (3)

• Trabalhar com comandos de processamento de textos;

cat – Concatena arquivos e imprime na saída padrão.
cut – Recorta partes de texto em arquivos.
expand – Converte tabs por espaços simples.
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fmt – Formata arquivos de texto com uma largura definida com espaçamentos definidos (-u 
espaçamento uniforme, -w define a largura).
head – Exibe as 10 primeiras linhas de um arquivo.
od – Exibe o conteúdo de um arquivo binário (-t tipo, c = ascii, o = octal, x = hexadecimal)
join – Faz um join entre dois arquivos (join -j1 1 arquivo1 arquivo2).
nl – Numera as linhas de um arquivo.
paste – Cola as linha correspondentes, de um ou mais arquivos, em colunas verticais.
pr – Converte um texto em uma versão paginada com cabeçalho.
sed – Altera e filtra textos (s/padrao/substituicao/g)
sort – Ordena o texto de um arquivo, enviando o resultado para saída padrão.
split – Divide um arquivo em vários arquivo com um numero x de linhas (-n) os arquivos de saída 
são nomeados novoaa, novoab, novoac...
tail – Exibe as 10 ultimas linhas do arquivo, -n +x exibe a partir da linha x, -n 5 exibe apenas 5 
linhas.
tr – Troca ou remove caracteres (remove – tr -d 'a' < file, troca – tr 'a' 'A') [a-z] [A-Z]
unexpand – Troca espaços por tab.
uniq – Elimina as linha duplicadas adjacentes, é muito utilizado junto com o comando sort.
wc – Exibe a quantidade de linhas (-l), palavras (-w) e caracteres (-m).

103.3 Perform basic file management - (4)

• Copiar, mover e remover arquivos e diretórios; 
• Copiar arquivos recursivamente; 
• Usar coringas para seleção de vários arquivos; 
• Usar o find, tar, cpio e dd;

cp – Copia arquivos e diretórios (-p mantem atributos, -d ou -l preserva os links, -a = dpR)
find – Busca de arquivos e diretórios no disco (find /home -name file, -perm = permissão, -path 
/proc -prune = exclui o diretório da busca).
mkdir – Cria diretórios (-m mode de acesso, -p cria diretórios recursivamente).
mv – Move ou renomeia arquivos.
ls – Lista arquivos e diretórios com seus atributos.
rm – Apara arquivos e diretórios (-r recursivo, -f força, -d diretórios).
rmdir – Apaga diretórios vazios.
touch – Altera a data de acesso (-a) ou modificação (-m) do arquivo.
tar – Cria um arquivo único a partir de arquivos e diretórios (-x extrair, -u atualizar, -t lista, -d diff, -
c novo arquivo, -j bzip2, -z gzip)
cpio – Cria e extrai arquivos no formato cpio.

compactar = ls file.text| cpio -ov > file.cpio
descompactar = cpio -id < file.cpio 

dd – Converte e copia arquivos (dd if=/dev/cdrom of=imagem.iso)
file – Determina o tipo de arquivo.
gzip – (compactar = gzip file.tar, descompactar = gzip -d file.tar.gz)
gunzip - (descompactar = gunzip file.tar.gz)
bzip2 – (compactar = bzip2 file.tar, descompactar = bzip2 -d file.tar.bz2)
file globbing - * ? ! [a-z] [azAZ] {1,2} (set -f = desabilita file glob ou \ barra invertida no caractere)

103.4 Use streams, pipes and redirects - (4)

• Redirecionar entradas e saídas de comandos e saída de erros; 
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• Conduzir a saída de um comando para a entrada de dados de outro comando; 
• Usar a saída de um comando como argumento de comando de outro programa; 
• Enviar a saída para um arquivo e para saída padrão;

tee – Envia a saída padrão para um arquivo e também para a tela.
xargs – Executa comandos a partir de cada saída padrão.

103.5 Create, monitor and kill processes - (4)

• Executar programas em primeiro e segundo plano; 
• Utilizar os sinalizadores do sistema para os comandos; 
• Manter um processo em execução após logout; 
• Monitorar os processos em execução;

& - Executa um processo em backgroud.
bg – Coloca um job (processo) em segundo plano (libera a shell pra uso).
fg – Vincula (recupera) um job (processo) a um terminal.
jobs – Lista de tarefas ativas, em execução ou pausadas na shell.
kill – Envia um sinal para um processo pelo PID.

HUP –   1 – O arquivo de configuração é relido;
INT –   2 – Interrompe o processo, Ctrl-C;
KILL –   9 – Termina o processo imediatamente e incondicionalmente;
TERM – 15 – Termina o processo de forma elegante;
TSTP – 20 – Pausa o processo, Ctrl-Z;
CONT – 18 – Continua a execução, fg ou bg;

nohup – Executa um comando ignorando o sinal de encerrar o processo quando o usuário for 
desconectado.
ps – Exibe informações sobre os processos atuais do sistema.
top – Exibe informações úteis sobre o sistema de forma continuamente.
free – Exibe informações de utilização da memória.
uptime – Mostra quanto tempo a máquina esta ligada, quantos usuários estão conectados e a carga.
killall -  Envia um sinal para um processo pelo nome.

103.6 Modify process execution priorities - (2)

• Identificar a prioridade de um processo em execução; 
• Executar um programa com diferentes prioridades; 
• Alterar a prioridade de um programa em execução;

nice – Executa um processo com uma prioridade diferente, -20 (maior) a 19 (menor).
ps – Exibe os processos e suas prioridades (ps lax).
renice – Altera a prioridade de um processo em execução. (-p PID, -u usuário).
top – Possibilita alterar a prioridade de um processo através da tecla r.

103.7 Search text files using regular expressions - (2)

• Criar expressões regulares para procurar diversos tipos de dados; 
• Usar as ferramentas de expressões regulares para fazer buscas no sistema de arquivos;

grep – Busca arquivos que contenham uma entrada baseada em uma expressão regular.
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egrep – Igual ao comando grep, mas permite utilizar expressões regulares estendidas.
fgrep – Igual ao comando grep e egrep, os caracteres de expressões regulares são interpretados de 
forma literal.
sed – Altera e filtra textos (s/padrao/substituicao/g)

103.8 Perform basic file editing operations using vi - (3)

• Navegar em documentos usando o vi; 
• Usar o modo de comandos de edição do vi; 
• Inserir, editar, apagar, copiar e procurar textos no vi;

vi – Abre o editor.
/ - Busca pra frente.
? - Busca para trás.
h – Move o cursor um caractere para a esquerda.
l – Move o cursor um caractere para a direita.
j – Move o cursor uma linha abaixo.
k – Move o cursor uma linha acima.
i – Insere na posição atual do cursor.
o – Inicia uma nova linha após a linha atual.
a – Insere após a posição atual do cursor.
C – Apaga todos os caracteres a partir da posição atual do cursor e habilita o modo de inserção.
D – Apaga todos os caracteres a partir da posição atual do cursor.
p – Cola o texto copiado ou cortado.
Y – Copia a linha atual inteira.
yy – Copia a linha atual inteira.
dd – Corta a linha atual inteira.
ZZ – Grava e fecha o vi.
:w! - Força a gravação do arquivo.
:q! - Sair sem gravar as alterações.
:e! - Carrega novamente o arquivo atual e não salva as alterações.

Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard - (15)

104.1 Create partitions and filesystems - (2)

• Utilizar os comandos mkfs para criar partições e sistemas de arquivos ext2, ext3, xfs, reiserf  
v3 e vfat;

fdisk - Manipula ou exibe a tabela de partições de determinado dispositivo. 
Obs: Tabela MS-DOS (4 partições primarias, ou poderá trocar uma partição primaria por uma 
estendida, que poderá conter na máximo 12 partições lógicas. Totalizando 15 partições graváveis  
no máximo em um disco físico).
   a - (ativa/desativa uma partição primária como bootável);
   d - (remove uma partição); 
   l - (lista as partições de um dispositivo);
   m - (exibe um menu para ajuda do fdisk);
   n - (adiciona uma partição);
   p - (exibe a tabela de partição carregada na memória);
   t - (permite mudar o tipo da partição, 82 swap, 83 ext3)
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   w - (grava a tabela de partições);
mkfs – Cria o sistema de arquivos em uma partição (link para o mke2fs). 
mkswap – Cria uma área de memoria de troca.

104.2 Maintain the integrity of filesystems - (2)

• Verificar a integridade do sistema de arquivos; 
• Monitorar espaço livre e inodes; 
• Reparar problemas simples no sistema de arquivos;

du – Estimativa de espaço utilizado (-a todos arquivos, -c total, -s resumo de cada diretório).
df – Exibe o espaço ocupado pelas partições do disco (-i inome).
fsck – Verifica e rapara um sistema de arquivos (link para o e2fsck).
e2fsck -  Verifica e rapara um sistema de arquivos:
   -A (verifica todas as partições de /etc/fstab);
   -t (tipo de partição);
   -c (verifica se há bad blocks);
   -f (força verificação);
mke2fs – Cria o sistema de arquivos em uma partição:
   -t (tipo de partição);
   -c (check bad blocks);
   -L (label);
   -q (quiet);
   -j (cria um arquivo journal apenas para mke2fs ext2);
debugfs – Obtém informações avançadas sobre uma partição do disco.
dumpe2fs – Faz um dump das informações da partição.
tune2fs – Modifica parâmetros do sistema de arquivos já criado.

104.3 Control mounting and unmounting of filesystems - (3)

• Montar e desmontar manualmente sistemas de arquivos; 
• Configurar os pontos de montagem de sistemas de arquivos no boot; 
• Configurar sistemas de arquivos móveis;

/etc/fstab – Arquivo de montagem automática das partições (dispositivo, ponto de montagem, tipo, 
opções de montagem, freqüência de dump (0 e 1) e fsck (0,1 e 2).
/media – Ponto de montagem para mídias removíveis.
umount  - Desmonta um sistema de arquivos de um diretório.
mount – Monta uma partição em um diretório. 
    Opções de montagem (-o):
     defaults = rw, suid, dev, exec, auto, nouser e async.
     nouser – Proíbe usuários não root montar ou desmontar partição.
     user – Qualquer usuário pode montar, mas outro não pode desmontar.
     users – Permite qualquer usuário montar e desmontar o sistema de arquivos.

104.4 Manage disk quotas - (1)

• Configurar cota de disco para um sistema de arquivos; 
• Editar, checar e criar relatórios de cota de disco;

quota – Exibe os limite de cotas de usuários e grupos.
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edquota – Edita cotas de usuários e grupos.
repquota – Exibe relatório sobre o status das cotas.
quotaon – Habilita cota de disco previamente configurada em um sistema de arquivos.
quotaoff – Desabilita as cotas de um sistema de arquivos.
quotacheck – Examina o sistema de arquivos e gera o banco de dados referente a cotas.
Habilitando cotas – Criar os arquivos quota.user e quota.group, adicionar os parâmetros usrquota e 
grpquota no arquivo /etc/fstab, rodar o comando quotacheck para gerar os bancos e habilitar o 
sistema de cota na partição com o comando quotaon.

104.5 Manage file permissions and ownership - (3)

• Gerenciar as permissões de arquivos e diretórios; 
• Gerenciar acessos especiais do usuário como suid, sgid e sticky bit; 
• Identificar e alterar a máscara de permissão de novos arquivos; 
• Gerenciar os grupos de usuários;

chmod – Modifica o modo de acesso para arquivos e diretórios.
umask – Define uma mascara padrão para criar arquivos e diretórios.
chown – Modifica o usuário-proprietário e/ou grupo-proprietário de arquivos ou diretórios.
chgrp – Modifica o grupo-proprietário de arquivos ou diretórios.

104.6 Create and change hard and symbolic links - (2)

• Criar links; 
• Identificar links físicos e simbólicos; 
• Saber a diferença entre copiar e linkar arquivos;

ln – Cria links físicos ou links simbólicos (-s).

104.7 Find system files and place files in the correct location - (2)

• Entender a hierarquia do sistema de arquivos padrão do Linux; 
• Procurar arquivos e comandos no sistema de arquivos; 
• Saber a localização de arquivos e comandos importantes para o sistema;

find – Faz busca por arquivos ou diretórios através de uma expressão ou atributos. 
locate -  Localiza arquivos ou diretórios através de uma expressão em um índice previamente 
criado.
updatedb – Atualiza a base de dados do comando locate.
whereis -  Mostra a localização do arquivo binário e do arquivo de manual do comando procurado.
which – Mostra a localização do arquivo binário do comando procurado.
/etc/updatedb.conf – Configura as exceções de busca do locate (diretórios e extensões).
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Objectives: Exam 102 

Topic 105: Shells, Scripting and Data Management - (10)

105.1 Customize and use the shell environment - (4)

• Configurar variáveis ambientais do Shell durante o login ou na execução de um novo Shell;  
• Escrever pequenas funções BASH para comandos usados com frequência; 
• Manter o esqueleto do diretório HOME dos usuários;

/etc/profile – Executado somente durante o login, válido para todo o sistema.
env – Lista as variáveis de ambiente do sistema.
export – Transforma uma variável local em global, acessível a processos dentro do shell atual.
set – Lista as variáveis locais ou cria variáveis.
unset – Apaga variável.
~/.bash_profile – Se o arquivo existir, ele é executado após /etc/profile durante o login, permite 
customizar o profile do usuário.
~/.bash_login – Se o arquivo .bash_profile não existir, ele é executado durante o login.
~/.profile – Se .bash_profile e .bash_login não existirem, ele é executado durante o login
/etc/bash.bashrc – É executado quando o bash é iniciado, válido para todo o sistema.
~/.bashrc – É executado quando o bash é iniciado, permite customizar o bash do usuário.
~/.bash_logout – Se existir é sempre executado durante o logout.
function – Cria funções no bash.
alias – Permite criar ou modificar comandos (alias cp='cp -i', unalias).
/etc/issue – Exibe uma mensagem na shell local antes do usuário faz o login.
lists – Permite executar varios comandos:

; - Executa uma lista de comandos em seqüencia (cmd1; cmd2; cmd3).
&& - O segundo comando será executado apenas se o código de saída do primeiro comando 

for igual a zero. (ls /tmp/teste.tmp && rm -v /tmp/teste.tmp).
|| - O segundo comando será executado apenas se o código de saída do primeiro comando 

for diferente de zero. (ls /tmp/teste.tmp || touch /tmp/teste.tmp).

105.2 Customize or write simple scripts  - (4)

• Usar função de loop e testes lógicos; 
• Usar substituição de comandos; 
• Testar valores de retorno de comandos para aferir o sucesso ou falha de execução; 
• Enviar e-mail para o super-usuário em caso de falhas; 
• Selecionar o interpretador de comandos correto; 
• Gerenciar a localização e permissões dos scripts;

for – for x in um dois; do echo $x; done
while – while cmd-teste; do comandos; done
test – Avalia uma condição e retorna 0 (verdadeiro) ou 1 (falso). (test -r file ou [ -r file ])
if – if [ -r file ]; then echo 'file exists'; fi
read – Grava uma entrada em uma variável ( read name; echo $name)
seq – Imprime uma seqüencia de números ( seq 1 5)
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105.3 SQL data management  - (2)

• Usar comandos básicos de SQL; 
• Manipular dados;

insert – INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,...);
update - UPDATE table_name SET column1=value WHERE some_column=some_value;
select - SELECT column_name(s) FROM table_name;
delete - DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value;
from - TABLE
where - =, <>, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE, IN;
group by - SELECT column_name, aggregate_function(column_name) FROM table_name
WHERE column_name operator value GROUP BY column_name;
order by - SELECT column_name(s) FROM table_name ORDER BY column_name(s) ASC;
join - SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName FROM Persons JOIN Orders ON 
Persons.P_Id=Orders.P_Id ORDER BY Persons.LastName; (INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN e 
RIGHT OUTER JOIN)

Topic 106: User Interfaces and Desktops - (5)

106.1 Install and configure X11  - (2)

• Verificar se a placa de vídeo suporta o X11; 
• Instalar o servidor X; 
• Compreender o funcionamento do servidor X;

/etc/X11/xorg.conf – Arquivo de configuração do servidor xorg.
xhost – Adiciona e remove hosts a um lista de acesso ao servidor X.
DISPLAY – host:display.screen (localhost:0.0)
xwininfo – Utilitário para capturar informações sobre uma janela clicada.
xdpyinfo – Utilitário para mostrar informações sobre o servidor X.
X – Gera o arquivo de configuração xorg.conf (X -configure)

106.2 Setup a display manager  - (2)

• Ligar e desligar o gerenciador de janelas; 
• Configurar o gerenciados de janelas;

/etc/inittab - id:5:initdefault:
xdm configuration files - /etc/X11/xdm/xdm-config, Xsetup (background), .Xresources (aparência 
da tela de login)
kdm configuration files - /etc/kde3/kdm/kdmrc
gdm configuration files - /etc/gdm/gdm.conf

106.3 Accessibility  - (1)

• Configurar a acessibilidade do teclado; 
• Configurar o vídeo para acessibilidade; 
• Tecnologias assistidas;

Sticky/Repeat Keys 
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Slow/Bounce/Toggle Keys 
Mouse Keys 
High Contrast/Large Print Desktop Themes 
Screen Reader 
Braille Display 
Screen Magnifier 
On-Screen Keyboard 
Gestures (used at login, for example gdm) 
Orca – Lente de aumento
GOK – Teclado virtual
emacspeak – Leitor de tela

Topic 107: Administrative Tasks - (12)

107.1 Manage user and group accounts and related system files  - (5)

• Adicionar, modificar e remover usuários e grupos; 
• Gerenciar informações de usuários e grupos; 
• Criar e gerenciar contas especiais e de acessos limitados ao sistema;

/etc/passwd – Arquivo com informações dos usuários no sistema. 
(username:senha:UID:GID:descricao:diretorio-inicial:shell-padrao)
/etc/shadow – Arquivo com senhas criptografadas dos usuários, somente o root acessa esse arquivo. 
Também contem informações sobre o tempo de expiração para as senhas.
/etc/group – Arquivo com informações dos grupos no sistema. (groupname:senha:GID:lista-de-
menbros)
/etc/skel – Estrutura inicial de diretório para criação de novas contas de usuários.
chage – Define o tempo entre as alterações de senha possíveis e necessárias em uma conta.
groupadd – Adiciona um novo grupo no sistema.
groupdel – Apaga um grupo existente no sistema.
groupmod – Altera informações do grupo (-n nome-do-grupo, -p senha).
vigr – Edita o arquivo /etc/group em modo de edição e não permite que outro usuário faça o 
mesmo, (vigr -s) edita o arquivo /etc/gshadow.
newgrp – Faz a autenticação de um usuário em um grupo com senha.
gpasswd – Faz a administração de um grupo, define e altera senha do grupo, adiciona (-a) e deleta 
(-d) usuários em um grupo, (-A) insere uma lista de usuários administrativos, (-M) insere uma lista 
de usuários membros.
passwd – Altera a senha de usuários e informações de expiração da senha, (-l bloqueia -u 
desbloqueia).
useradd – Cria usuário (-m cria o diretório inicial, -d define onde fica o diretório inicial, -s define o 
shell, -c define um comentário).
userdel – Remove uma conta de usuário (-r remove o diretórios inicial do usuário).
usermod – Altera informações dos usuários, mesmas opções de useradd (-L trava conta, -U 
destrava conta).
vipw – Edita o arquivo /etc/group em modo de edição e não permite que outro usuário faça o 
mesmo, (vipw -s) edita o arquivo /etc/shadow.
pwconv – Habilita o sombreamento de senhas dos usuários. (/etc/shadow)
pwunconv – Desabilita o sombreamento de senhas dos usuários. (/etc/passwd)
grpconv – Habilita o sombreamento de senhas dos grupos. (/etc/gshadow)
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grpunconv – Desabilita o sombreamento de senhas dos grupos. (/etc/group)

107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs - (4)

• Gerenciar cron e jobs; 
• Configurar permissõesde acesso ao cron e at;

/etc/cron.{d,daily,hourly,monthly,weekly} – Os script que estão nesses diretórios são executados 
pelo cron conforme sua atribuição.
/etc/at.allow – Se este arquivo existir somente os usuários listado nele poderão usar o serviço.
/etc/at.deny – Se allow não existir e deny existir, somente os usuário não listado nesse arquivo 
poderão usar o serviço.
Obs: Para at se o arquivo at.allow e at.deny não existirem somente o root terá acesso ao at. Caso o 
arquivo at.deny esteja vazio, permitirá todos os usuário acessarem o at.
/etc/crontab – Arquivo de configuração do daemon crond
/etc/cron.allow – Se este arquivo existir somente os usuários listado nele poderão usar o serviço.
/etc/cron.deny – Se allow não existir e deny existir, somente os usuário não listado nesse arquivo 
poderão usar o serviço.
Obs: Para cron se o arquivo cron.allow e cron.deny não existirem todos os usuários terão acesso 
ao cron.
/var/spool/cron/* - Lugar onde fica armazenados os agendamentos. (atjobs, atspool, crontabs)
crontab – Utilitário de agendamentos cron (-e edita, -r deleta, -l lista, -u usuario) 

(minuto 0-59 , hora 0-23, dia 1-31, mês 1-12, dia-da-semana 0-7).
* = todos ou qualquer um. (* * 1 1 1)
/ = a cada tanto tempo faz uma ação. (*/5 1 1 1 1)
, = uma lista de tempo. (1,5,10 * * * *)
- = faixa de valores. (1-10 * * * *)

at – Agendador de tarefas (-l lista, -d apaga, -f arquivo-script).
atq – Lista as tarefas agendadas (at -l).
atrm – Apaga uma tarefa agendada (at -d).

107.3 Localisation and internationalisation  - (3)

• Configurar linguagem, mapa de caracteres e timezone;

/etc/timezone – Arquivo de configuração do timezone do relógio do sistema (dpkg-reconfigure 
tzdata)
/etc/localtime – Arquivo de timezone. 
/usr/share/zoneinfo - Diretório que contem os arquivos com todos os timezone do mundo.
/usr/bin/locale – Exibe as variáveis de ambiente de localização.
tzselect – Utilitário que exibe as timezone de modo interativo (TZ='America/Sao_Paulo'; export 
TZ)
tzconfig – Reconfigura o timezone da máquina (dpkg-reconfigure tzdata).
date - Exibe a data atual ou altera a data [MMDDhhmmYYYY]
iconv – Converte a codificação de um arquivo (iconv -f old_enconding -t new_enconding > file)

Topic 108: Essential System Services - (10)

108.1 Maintain system time  - (3)

• Configurar data e hora; 
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• Configurar o relógio de máquina; 
• Configurar sincronização de relógio de rede;

/usr/share/zoneinfo – Diretório que contem os arquivos com todos os timezone do mundo.
/etc/timezone – Arquivo de configuração do timezone do relógio do sistema (dpkg-reconfigure 
tzdata)
/etc/localtime - – Arquivo de timezone. 
/etc/ntp.conf – Arquivo de configuração do NTP.
date – Exibe a data atual ou altera a data [MMDDhhmmYYYY]
hwclock – Ajusta o relógio da bios e vice-versa.

-s ou --hctosys – Ajusta o relógio do sistema conforme o relógio da bios.
-w ou –systohc – Ajusta o relógio da bios conforme o relógio do sistema.

ntpd – Ajusta a hora do sistema local para bater com a de um host NTP remoto. (ntpd -g -n -q)
-g – Ajusta o relógio que esteja errado além do limite de pânico.
-n – Roda o daemon em backgroud.
-q – Finaliza após ter ajustado a hora uma vez.
-N – Roda com a maior prioridade possível.
-P – Roda com o valor de prioridade definido.

ntpdate – Ajusta a hora do sistema local para bater com a de um host NTP remoto.

108.2 System logging  - (2)

• Configuração do Syslog; 
• Facilidades, prioridades e ações do Syslog;

syslog.conf – Arquivo de configuração do syslog (facility.nivel ação)
– facility = kernel ou processo (kernel, mail, user)
– nível = debug, info, notice, warning, error, crit, emerg
– ação = arquivo com patch completo, ou usuários ou hosts

syslogd - Este daemon controla o registro de logs do sistema.
slogd - Este daemon controla o registro de mensagens do kernel.
logger - Este comando permite enviar uma mensagem nos log do sistema

108.3 Mail Tranfer Agent (MTA) basics  - (3)

• Configurar aliases; 
• Configurar forwarding; 
• Conhecimento sobre os MTAs mais comuns (postfix, sendmail, qmail e exim);

~/.forward – Define alias de email sem a necessidade de privilégios maiores.
sendmail emulation layer commands 
newaliases – Gera o arquivo /etc/aliases.db a partir do arquivo /etc/aliases - (root: diorgenes, 
admin)
mail – Envio e leitura de emails.
mailq – Exibe a fila de email do sendmail.
postfix – É uma alternativa de MTA segura ao sendmail.
sendmail - /etc/sendmail.cf ou /etc/mail/sendmail.cf – DS.mail.lpi.org.br
exim 
qmail 



DIORGENES FELIPE GRZESIUK  -   http://diorgenes.wordpress.com 

108.4 Manage printers and printing  - (2)

• Configuração do CUPS para impressão local e remota; 
• Gerenciar filas de impressão; 
• Resolver problemas básicos de impressão; 
• Adicionar e remover documentos da fila de impressão;

CUPS configuration files, tools and utilities 
/etc/cups – Arquivos de configuração do cups (cupsd.conf, printers.conf)
/etc/printcap – Define todas as filas de impressão disponíveis no sistema.
lpr – Envia arquivos para fila de impressão.
lprm – Remove tarefas de impressão das filas (-Pfila).
lpq – Consulta e exibe o status e o conteúdo das filas de impressão (-Pfila1).
lpc – Administração das filas de impressão.

Topic 109: Networking Fundamentals - (14)

109.1 Fundamentals of internet protocols  - (4)

• Demonstrar conhecimentos de máscaras de rede; 
• Conhecer a diferença entre endereços de rede IP válidos e privados; 
• Configurar rota padrão; 
• Conhecer portas mais comuns do TCP/IP; 
• Conhecer a diferença e características do TCP, UDP e ICMP; 
• Conhecer a diferença e características do IPv4 e IPv6;

Port 
20 FTP (Dados) 53 DNS 143 IMAP 995 POP3S

21 FTP (Controle) 80 HTTP 161 SNMP

22 SSH 110 POP3 443 SSL

23 TELNET 119 NNTP 465 SNMP

25 SMPT 139 NETBIOS 993 IMAPS

Calcular mascara – Total de bits de hosts – 256 ex: (2/3 2X2X2=8 -> 256-8=248)
Calcular redes – Total de bits de rede da classe escolhida ex: (Classe C /27 2/3 = 8 subredes)
Calcular hosts – Total de bits de hosts da classe escolhida ex: (Classe C /27 2/5-2 =  30 hosts)
UDP – User Datagram Protocol, não orientado a conexão.
TCP – Transfer Control Protocol, orientado a conexão, tem garantia de entrega de pacotes.
ICMP – Internet Control Message Protocol, permite a comunicação entre roteadores e hosts para 
que relatem seu estado de funcionamento (ping).

/etc/services - Lista de serviços e portas conhecidas (1~1023 são portas privilegiadas).
ftp – Estabelece uma conexão ftp interativa com host para transferir arquivos.
telnet – Estabelece uma conexão interetiva com o host usando uma porta especificada.
host - Traduz um endereço HTTP para seu IP.
ping – É usado para enviar uma requisição de echo ICMP para um host.
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dig - Obtém informações avançadas sobre DNS de um domínio.
traceroute - Mostra as rotas percorridas por um pacote até chegar ao seu destino.
tracepath - Semelhante ao traceroute mas também exibe o MTU Unidade Máxima de Transmissão.

109.2 Basic network configuration  - (4)

• Configurar manualmente ou automaticamente as interfaces de rede

/etc/hostname - Arquivo que contem o nome da máquina.
/etc/hosts - DNS local, contém mapeamento simples entre endereços IP e nomes.
/etc/resolv.conf - Configuração de acesso ao servidor DNS que será utilizado.
/etc/nsswitch.conf - Determina a ordem de consulta DNS.
/etc/host.conf – Determina a fontes de resolução de nomes (order hosts, bind ou multi on).
ifconfig – Configura interface de rede (ifconfig eth0 192.168.1.70 netmask 255.255.255.192 
broadcast 192.168.1.127)
ifup / ifdown – Inicia as interfaces de rede conforme as configurações em /etc/network/interfaces 
(-a todas interfaces)
route – Exibe a tabela de roteamento IP, adiciona e remove rotas estáticas ate determinadas redes 
ou hosts. (route add/del -host/-net IP eth0)
ping - É usado para enviar uma requisição de echo ICMP para um host.

109.3 Basic network troubleshooting  - (4)

• Configurar manualmente ou automaticamente as interfaces de rede e tabela de roteamento; 
• Depurar problemas associados a rede;

ifconfig – Configura interface de rede (ifconfig eth0 192.168.1.70 netmask 255.255.255.192 
broadcast 192.168.1.127)
ifup / ifdown – Inicia as interfaces de rede conforme as configurações em /etc/network/interfaces 
(-a todas interfaces)
route – Exibe a tabela de roteamento IP, adiciona e remove rotas estáticas ate determinadas redes 
ou hosts. (route add/del -host/-net IP eth0)
host – Consulta dns através do endereço IP ou nome do host.
hostname – Exibe o nome da máquina.
dig - Obtém informações avançadas sobre DNS de um domínio.
netstat – Exibe conexões de rede, tabela de roteamento, estatística de interface, conexões 
mascaradas, mensagens netlink e pertencimentos a multicast.
ping - É usado para enviar uma requisição de echo ICMP para um host.
traceroute - Mostra as rotas percorridas por um pacote até chegar ao seu destino.

109.4 Configure client side DNS  - (2)

• Demonstrar o uso de cliente de DNS; 
• Modificar a ordem de busca de resolução de nomes;

/etc/hosts – (127.0.1.1   lpi.domain   lpi)
/etc/resolv.conf - (domain lpi.org.br, search lpi.org.br, nameserver 192.168.1.1)
/etc/nsswitch.conf – (hosts: files dns, networks: files)
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Topic 110: Security - (9)

110.1 Perform security administration tasks   - (3)

• Auditar o sistema para encontrar arquivos com o bit SUID e SGID; 
• Alterar senhas e validade das senhas; 
• Utilizar o nmap e netstat para encontrar portas abertas no sistema; 
• Configurar limites de login, processos e uso de memória; 
• Configurar e usar o SUDO

find – deve ser utilizado para encontrar arquivos SUID e SGID (find / -perm -2000 or -perm -g+s)
passwd – Altera o arquivo /etc/shadow (senha, com parâmetros faz o mesmo que chage)
lsof – identifica quais programas e usuarios estão usando uma porta de serviço.
nmap – rastrear portas de serviços ativas.
chage – Altera informações sobre expiração de senhas de forma interativa

-d – Número de dias entre a última mudança de senha.
-m – Número de dias mínimo entre as mudanças de senha.
-l – Lista as configurações de senha do usuário.
-E – Data de expiração da conta (MM/DD/AA).

netstat – identificar as portas abertas no sistema local.
sudo – permite o usuario virar root sem saber a senha do usuario root. (grupo admin ou sudo)
su – Vira root, a nova sessão herda as configurações da sessão anterior.
su - | su -l -> Vira root com uma sessão nova.
usermod – modifica as contas do sistema.
ulimit – configura os limites de uso de memoria virtual, número de processos, etc.

110.2 Setup host security  - (3)

• Conhecer como funciona a segurança de senhas do shadow; 
• Desligar serviços não necessários; 
• Conhecer o uso dos TCP wrappers;

/etc/nologin - Se o arquivo existir somente o usuário root consegue login na maquina.
/etc/passwd - Arquivo com dados da conta de usuários.
/etc/shadow - Arquivo com as senha criptografadas dos usuários (pwconv, pwunconv)
/etc/xinetd.d/* - Arquivos de serviços
/etc/xinetd.conf - Para desabilitar um serviço deve utilizar (disable = yes)
/etc/inetd.d/* 
/etc/inetd.conf – Arquivo de configuração. Para desabilitar um serviço basta comentar a linha.  (#)
/etc/inittab - Configura o runlevel padrão e os terminais
/etc/init.d/* - Serviços que são executados ao iniciar a máquina no runlevel padrão
/etc/hosts.allow - Regras de endereços remotos que acessam a máquina local. (1)
/etc/hosts.deny - Regras de endereços remotos que não podem acessar a máquina local. (2)

110.3 Securing data with encryption  - (3)

• Configurar o cliente OpenSSH 
• Configurar chaves de segurança de servidor do OpenSSH; 
• Configurar o GnuPG 
• Compreender os túneis SSH (incluindo X11)
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ssh - acessa uma máquina remota por conexão criptografada.
ssh-keygen - Gera as chaves privada (~/.ssh/id_rsa) e publica (~/.ssh/id_rsa.pub).
ssh-agent - Atua como um chaveiro e armazena a passphrase durante a sessão.
ssh-add - Adiciona a passphrase ao ssh-agent
~/.ssh/id_rsa and id_rsa.pub - Chave RSA privada e publica.
~/.ssh/id_dsa and id_dsa.pub - Chave das privada e publica.
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key | ssh_host_rsa_key.pub - Chave RSA publica e privada.
/etc/ssh/ssh_host_dsa_key | ssh_host_dsa_key.pub - Chave DSA publica e privada.
/etc/ssh/ssh_config – Configurações globais do cliente ssh
~/.ssh/authorized_keys - Armazena as chaves publica das maquinas hosts para autenticação direta.
~/.ssh/know_hosts – Chave publica do computador remoto para o usuário.
/etc/ssh_known_hosts - Chave publica do computador remoto valida para todos usuários.
gpg – Faz a criptografia de dados baseado em chaves publicas e privadas.
~/.gnupg/* - Arquivos de configuração e chaves do GPG

gpg.conf – Arquivo de configuração.
pubring.gpg – Arquivo de chave de publica.
secring.gpg – Arquivo de chave privada.
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