
Guia de comandos no GNU/Linux - UNITI-LINCE
Informações do Sistema

cat /proc/cpuinfo: mostra informações da CPU.

cat /proc/meminfo: verifica o uso da memória.

date: exibe a data do sistema.

lsusb -tv: exibe os dispositivos USB.

Desligamento e Reboot do sistema

shutdown -h now: desligar o sistema (1).

init 0: desligar o sistema (2).

telinit 0: desligar o sistema (3).

halt: desligar o sistema (4).

shutdown -h hours:minutes &: desligamento agendado do sistema.

shutdown -c: cancelar um agendamento de desligamento de sistema.

shutdown -r now: reiniciar o sistema (reboot) (1).

reboot: reiniciar o sistema (reboot) (2).

logout: encerrar sessão.

Arquivos e Diretórios

cd /diretório/proximodiretório: entrar em um diretório

cd ..: voltar um diretório

cd -: voltar ao diretório anterior.

pwd: mostra o diretório atual.

ls: exibe os arquivos de um diretório.

ls -F: exibe os arquivos de um diretório de forma classificada.

ls -l: exibe os detalhes dos arquivos e diretórios dentro de um diretório.

ls -a: exibe os arquivos ocultos.

ls *[0-9]*: exibe os arquivos que contenham números.



mkdir nomediretorio: cria um diretório com o nome “nomediretorio”.

mkdir dir1 dir2: cria dois diretórios de uma vez (“dir1” e “dir2”).

rm -f file1: apaga o arquivos chamado “file1”.

rmdir dir1: apaga o diretório chamado “dir1” (se ele estiver vazio).

rm -rf dir1: apaga o diretório “dir1” de forma recursiva (inclusive seu conteúdo).

rm -rf dir1 dir2: apaga os diretórios “dir1” e “dir2” de forma recursiva (inclusive seu 

conteúdo).

mv dir1 new_dir: renomeia um arquivo ou diretório.

cp file1 file2: copia o arquivo “file1” em “file2”.

cp -r “dir1”/ “dir2”: copia os arquivos do diretório “dir1” para o diretório “dir2”, 

respeitando a hierarquia do diretórios dentro de “dir1”

Usuários e Grupos

groupadd nome_do_grupo: cria um novo grupo.

groupdel nome_do_grupo: apaga um grupo.

groupmod -n novo_nome_de_grupo antigo_nome_de_grupo: renomeia um grupo.

useradd user1: cria um novo usuário.

useradd -c “Novo Usuário” -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1: cria um novo

usuário pertencente ao grupo “admin”.

userdel -r user1: apaga um usuário (‘-r’ elimina o diretório Home).

passwd: troca a senha.

passwd user1: troca a senha do usuário “user1” (somente o root pode usar este 

comando).

Visualizando o conteúdo de arquivos

cat file1: exibe o conteúdo de um arquivo.

tac file1: exibe o conteúdo de um arquivo de trás pra frente.

more file1: exibe o conteúdo de um arquivo com a opção de paginação de tela.

less file1: parecido com o comando “more”, porém permite a paginação pra frente e pra 

trás no arquivo.

head -2 file1: exibe as primeiras linhas de um arquivo.



tail -2 file1: exibe as últimas linhas de um arquivo.

Monitoramento e depuração

top: mostrar as tarefas em execução, classificando por uso de CPU.

ps -eafw: exibe as tarefas em execução.


