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MPU 
1) Em um sistema operacional, a parte encarregada de controlar o acesso à memória 
pelos demais componentes de hardware, gerenciar os programas abertos, dividir o 
tempo de processador entre eles, comportando-se como a base, sobre a qual rodam 
as demais partes do sistema operacional, é denominada
a) CPU.
b) Kernel.
c) unidade lógica e aritmética.
d) driver de dispositivo.
e) protocolo.



AFRFB - ESAF
2) Em um sistema operacional, o kernel é
a) um computador central, usando um sistema operacional de rede, que assume o 
papel de servidor de acesso para os usuários da rede.
b) a técnica usada para permitir que um usuário dê instruções para a máquina, 
usando instruções gráficas.
c) o processo de intervenção do sistema operacional durante a execução de um 
programa. Tem como utilidade desviar o fluxo de execução de
um sistema para uma rotina especial de tratamento.
d) o núcleo do sistema, responsável pela administração dos recursos do computador, 
dividindo-os entre os vários processos que os requisitam. No caso do Linux, o Kernel é 
aberto, o que permite sua alteração por parte dos usuários.
e) um pedido de atenção e de serviço feito à CPU.



3) O sistema operacional Linux é composto por três componentes principais. 
Um deles, o Shell, é
a) o elo entre o usuário e o sistema, funcionando como intérprete entre o dois. Ele 
traduz os comandos digitados pelo usuário para a linguagem
usada pelo Kernel e vice-versa. Sem o Shell a interação entre usuário e o Kernel seria 
bastante complexa.
b) o núcleo do sistema. É responsável pelas operações de baixo nível, tais como: 
gerenciamento de memória, suporte ao sistema de arquivos,
periféricos e dispositivos.
c) o substituto do Kernel para as distribuições mais recentes do Linux.
d) o responsável por incorporar novas funcionalidades ao sistema. É através dele que se 
torna possível a implementação de serviços necessários
ao sistema, divididos em aplicações do sistema e aplicações do
usuário.
e) o responsável pelo gerenciamento dos processos em execução pelo Sistema 
Operacional.



FCC BANCO DO BRASIL ESCRITUÁRIO
4) Em relação aos recursos comuns, tanto no Windows, quanto no Linux, é 
INCORRETO afirmar que possuem 
(A) sistema operacional de código aberto.  
(B) sistema operacional multiusuário e multitarefa. 
(C) suporte a vários sistemas de arquivos.
(D) restrição de acesso a usuários, arquivos e pastas (diretórios).
(E) administração e assistência remotas.



CESPE/UNB TÉCNICO JUDICIÁRIO ENFERMAGEM TRE BA
5) O Linux é um sistema operacional que pode ser usado apenas em servidores, 
não sendo adequado para a utilização em estações de trabalho do tipo PC. No 
entanto, é um sistema cujo código-fonte fica disponível para alterações, 
permitindo que os usuários contribuam para a sua melhoria.
( ) Certo ( ) Errado



CESPE/UNB ANALISTA JUDICIÁRIO ADMINISTRATIVA TRE BA
6) O Linux tem a característica de ser um sistema desenvolvido de maneira 
colaborativa, tal que os software da suíte BROffice, por exemplo, podem ser 
alterados durante o uso, depois de instalados. Assim, é possível modificar os 
comandos referentes aos ícones dispostos na barra de ferramentas, alterar as 
teclas de atalho e também o idioma do aplicativo.
( ) Certo ( ) Errado



CESPE/UNB OFICIAIS POLICIAIS MILITARES PMDF
7) Enquanto o Windows utiliza o Windows Explorer para o gerenciamento de 
pastas e arquivos, o Linux não possui um aplicativo padrão para o 
gerenciamento de arquivos em modo gráfico; há distribuições do Linux que 
permitem, para esse fim, o uso de programas como o Konqueror e o Nautilus; 
este, por padrão, integra o gerenciador de janelas Gnome.
( ) Certo ( ) Errado



CESPE/UNB ANALISTA MUNICIPAL PROCURADOR PREF. BOA VISTA 2010
8) No Linux, por padrão, o aplicativo Grub é usado para enviar um correio 
eletrônico para destinatário na Internet.
( ) Certo ( ) Errado



CESPE/UNB AGENTE ADMINISTRATIVO DPU
9) Com relação ao sistema operacional Linux, assinale a opção correta. 
a) Em uma distribuição do sistema Linux, é possível encontrar software destinados a 
diversas finalidades, como para prover serviço de acesso à Internet. No ambiente 
Linux, também se dispõe de uma área de trabalho (GUI) para uso do sistema 
operacional a partir de uma interface gráfica. 
b) Pelo fato de ser um software proprietário, qualquer usuário pode fazer alterações 
no ambiente e colaborar para a melhoria do sistema Linux. 
c) O código-fonte do sistema operacional Linux não pode ser alterado; por essa razão 
ele não é distribuído sob a licença GPL ou GNU, que é pública e permite modificações 
no código. 
d) KDE Control Center é a área de trabalho do Linux pela qual se faz acesso a 
aplicativos instalados no computador, como o BrOffice e outros. 
e) O Linux não permite que sejam instalados outros sistemas operacionais na mesma 
máquina, pois isso afetaria o desempenho do computador, tornando-o lento.



CNJ – CESPE
10) O kernel do Linux está constantemente em desenvolvimento por uma 
comunidade de programadores, mas, para garantir a sua qualidade e 
integridade, existem mantenedores do kernel, como o Linus Torvalds, que 
analisam e julgam a pertinência das alterações.
( ) Certo ( ) Errado



CESPE/UNB ANALISTA JUDICIÁRIO TRE MT 
11) Considerando os sistemas operacionais Windows e Linux, assinale a opção 
correta. 
a) Gnome é o sistema gerenciador de usuário do Linux. 
b) A opção Meu computador no Windows apresenta as características do usuário 
atual. 
c) No Linux, para se acessar a Internet é suficiente entrar no Windows E lorer. 
d) O Painel de controle do Linux possibilita a criação de arquivos e pastas. 
e) Nautilus é um programa semelhante ao Windows E lorer que permite gerenciar 
arquivos. 



CESPE/UNB ADMINISTRAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA
12) No Linux, o aplicativo KDE Controle Center tem funcionalidades equivalentes 
ao Painel de controle do Windows, ambos permitindo o gerenciamento de pastas 
e arquivos e a configuração para a permissão de acesso aos usuários do 
computador.
( ) Certo ( ) Errado

CESPE/UNB TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO EMBASA
13) Arquivos criados no ambiente Linux não podem ser lidos por aplicativos que 
sejam executados no Windows, a menos que a versão do arquivo seja do tipo xdtl.
( ) Certo ( ) Errado



FGV FISCAL DE RENDAS SEFAZ RJ
14) As distribuições Linux utilizam diversos gerenciadores de janelas e de pastas e 
arquivos, cada um com suas peculiaridades e que representam ambientes gráficos. 
Assinale a alternativa que apresenta exemplos de gerenciadores mais utilizados no 
Linux. 
A) KDE, GNOME e BLACKBOX. 
B) DEBIAN, XFCE e UBUNTU. 
C) MANDRIVA, REDHAT e SPARC. 
D) FREEBSD, MOBLIN e LXDE. 
E) KERNEL, SUSE e FLUXBOX.



TRE MA CESPE 
15) Entre as diferentes distribuições do sistema operacional Linux estão
A) Conectiva, OpenOffice, StarOffice e Debian.
B) GNU, Conectiva, Debian e Kernel.
C) KDE, Blackbox, Debian e Pipe.
D) Debian, Conectiva, Turbo Linux e Slackware.
E) Fedora, RedHat, Kurumim e Posix.



CESPE/UNB TÉCNICO ADMINISTRATIVO ANEEL
16) Ubuntu é um sistema operacional com base em Linux desenvolvido para 
notebooks, desktops e servidores.
( ) Certo ( ) Errado

CESPE/UNB TÉCNICO BANCÁRIO BANCO DA AMANZÔNIA 2010
17) Os sistemas Windows e Linux têm kernel comum, aberto, que pode ser 
facilmente customizado pelo usuário.
( ) Certo ( ) Errado

18) O Linux, um sistema multitarefa e multiusuário, é disponível em várias 
distribuições, entre as quais, Debian, Ubuntu, Mandriva e Fedora.
( ) Certo ( ) Errado



19) O Windows possui, por padrão, uma interface gráfica, enquanto o Linux 
tem disponíveis várias interfaces gráficas, que podem ser instaladas e 
customizadas segundo a necessidade do usuário.
( ) Certo ( ) Errado

20) Tanto o Linux quanto o Windows possuem suporte nativo ao protocolo 
TCP/IP para acesso à Internet.
( ) Certo ( ) Errado



FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA – INVESTRIO
21) Analise as seguintes sentenças em relação ao Linux Ubuntu:
I – O Linux Ubuntu possui grande portabilidade, sendo facilmente adaptável a 
qualquer máquina.
II – O Linux Ubuntu atende aos padrões de Software Livre
III – O Linux Ubuntu pode ser considerado um software utilitário.
Das sentenças acima, são verdadeiras apenas:
A) I
B) II
C) III
D) I e II
E) II e III



FGV TÉCNICO DE FOMENTO BADESC
22) No busca de soluções para a exclusão digital, atualmente há uma grande 
preocupação no emprego de software livre, tendo em vista as suas 
características. Dois exemplos de sistemas operacionais Linux que se 
enquadram no conceito de software livre, são: 
A) HP-UX e AIX. 
B) Mac OS X e Debian. 
C) FreeBSD e Ajax. 
D) Red Hat e Suse. 
E) Solaris e OpenVMS.



SERPRO – CESPE 
23) O Linux, por ser um software livre, apresenta diversas vantagens em relação 
a outros sistemas operacionais, mas tem a desvantagem de não permitir a 
conexão de pendrive ao computador.
( ) Certo ( ) Errado

24) O Linux é um sistema operacional multitarefa que pode ser instalado em 
servidores ou em computadores pessoais. 
( ) Certo ( ) Errado

25) No Linux, o gerenciamento de arquivos é realizado pelo programa Math, que 
possibilita criar pastas e organizá-las. 
( ) Certo ( ) Errado



26) Uma diferença marcante entre os software Windows e Linux é o fato de 
este ser um sistema de código aberto, desenvolvido por programadores voluntários 
espalhados por toda a Internet e distribuído sob licença pública.
( ) Certo ( ) Errado

27) O shell do Linux, especificamente o bash (bourne again shell), é considerado como 
um interpretador de comandos que permite ao usuário interagir com os dispositivos 
controlados pelo sistema operacional.
( ) Certo ( ) Errado

INSS – CESPE
28) É comum, mediante o uso de programas de computador que utilizam o Windows 
como sistema operacional, o recebimento de mensagens de texto por meio de correio 
eletrônico. Entretanto, é possível a realização dessa mesma tarefa por meio de 
programas de computador adequados que utilizam o sistema operacional Linux.
( ) Certo ( ) Errado



MTE - CESPE 
29) Assim como o Windows , o Linux também disponibiliza o browser Internet E 
lorer na sua instalação.
( ) Certo ( ) Errado

30) Quando comparado com o Windows, o Linux possibilita maior velocidade de 
processamento, por permitir o gerenciamento de discos com maiores capacidades 
de armazenamento de dados.
( ) Certo ( ) Errado



FCC – TRE/PB
31) Um usuário de computador realiza os seus trabalhos diretamente no sistema 
operacional Unix por meio
a) do Shell
b) de um processo
c) de um diretório
d) de uma sessão
e) do kernel



32) Com relação aos sistemas operacionais, considere:
I – Conjunto de programas que gerenciam os recursos do computador.
II – conjunto de editores de texto e de planilhas eletrônicas para automação 
comercial.
III – conjunto de programas que faz a interface entre o usuário e o computador.
É correto o que se afirma APENAS em:
a) I
b) I e II
c) I e III
d) II
e) III



FCC – TJU/PE
33) O núcleo de um sistema operacional Unix, não executa a tarefa de:
a) aceitar os comandos digitados pelo usuário
b) controlar o acesso de usuários ao sistema
c) gerenciar a execução de programas
d) gerenciar o sistema de arquivos
e) executar o Shell do sistema



DPU CESPE 
34) Com relação ao sistema operacional Linux, assinale a opção correta.
A) Em uma distribuição do sistema Linux, é possível encontrar software destinados a 
diversas finalidades, como para prover serviço de acesso à Internet. No ambiente Linux, 
também se
dispõe de uma área de trabalho (GUI) para uso do sistema operacional a partir de uma 
interface gráfica.
B) Pelo fato de ser um software proprietário, qualquer usuário pode fazer alterações no 
ambiente e colaborar para a melhoria do sistema Linux.
C) O código-fonte do sistema operacional Linux não pode ser alterado; por essa razão 
ele não é distribuído sob a licença GPL ou GNU, que é pública e permite modificações 
no código. 
D) KDE Control Center é a área de trabalho do Linux pela qual se faz acesso a aplicativos 
instalados no computador, como o BrOffice e outros.
E) O Linux não permite que sejam instalados outros sistemas operacionais na mesma 
máquina, pois isso afetaria o desempenho do computador, tornando-o lento.



35) Com relação ao sistema operacional e ao ambiente Linux, assinale a 
opção correta.
A) O Linux pode ser acessado a partir da área de trabalho do Gnome apenas, pois o KDE 
é uma GUI que só pode ser utilizada em computador que tiver instalado o Windows para
uso simultâneo. 
B) Debian é uma das distribuições do Linux mais utilizadas no mundo; no entanto, sua 
interface não suporta a língua portuguesa, sendo necessário conhecimento de inglês 
para acesso.
C) O Linux oferece facilidade de interação entre software de diversas plataformas; no 
entanto, não permite que sejam criados drivers de configuração para que outros 
hardware possam rodar no Linux. 
D) O kernel é um software que se instala dentro do Linux e faz com que o Linux possa ser 
distribuído gratuitamente. 
E) O Linux oferece a opção de que um novo usuário possa abrir uma sessão de uso do 
ambiente para utilizar seus aplicativos mesmo que outro usuário esteja logado no 
sistema.



AGU CESPE 
36) Para abrir, em ambiente Windows, uma planilha criada em ambiente Linux, é necessária 
a instalação de um plugin apropriado de conversão no computador que usa o Windows.
( ) Certo ( ) Errado



CEF CESPE
37) A respeito do ambiente Linux, assinale a opção correta. 
A) O acesso à Internet no ambiente Linux é realizado, por padrão, por meio do 
aplicativo Kernel.
B) No ambiente Linux, pode haver diversos tipos de interfaces e uso de licenças. Uma 
dessas interfaces é o KDE, que utiliza a licença GNU.
C) A distribuição Debian do Linux tem a sua utilização limitada por não oferecer 
ferramentas administrativas nem integração com outros ambientes computacionais.
D) O Linux é um sistema gratuito desenvolvido no Brasil com o objetivo de restringir o 
uso de sistemas operacionais de alto custo, como o Windows, nos computadores dos 
órgãos governamentais. 
E) Apache é a denominação de uma comunidade de desenvolvedores de software 
gratuito para acesso à Web, que foi formada nos Estados Unidos da América, mas 
hoje está disseminada em vários países, inclusive no Brasil.



38) Acerca do sistema operacional Linux, assinale a opção correta. 
a) No Linux, pode-se definir um caminho de diretórios a partir do uso de barras 
invertidas (\), diferentemente do Windows, em que são utilizadas barras não 
invertidas (/). 
b) O Linux disponibiliza, na barra de inicialização rápida, recurso para ligar ou desligar 
o computador com maior velocidade, empregando o conceito de boot parcial da 
máquina. 
c) O Linux tem a desvantagem, com relação ao Windows, de ser mais vulnerável a 
vírus de computador, que se propagam com rapidez nesse ambiente, tornando os 
aplicativos lentos e infectando os arquivos. 
d) Em ambiente operacional, o gerenciador de arquivos é utilizado para se visualizar 
a estrutura de diretórios e respectivos arquivos. No Linux, o Konqueror constitui 
exemplo de gerenciador de arquivos. 
e) O diretório raiz do Linux é o C:\.



CESPE/UNB AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO UERN
39) No que se refere ao sistema operacional Linux, assinale a opção correta. 
a) No Linux, Konqueror é um editor de textos que tem funcionalidades semelhantes às 
do Word, mas permite acesso a arquivos em diversos formatos, além do .doc.    
b) Não é possível instalar o Linux em uma máquina em que já esteja instalado outro 
sistema operacional, pois isso gera incompatibilidade entre eles. 
c) O Linux tem-se tornado atrativo para uso em função da redução progressiva do 
custo de suas versões, que se tornam mais baratas quando comparadas às soluções 
de mercado, além de ser mais fácil de se instalar. 
d) O KDE Control Center oferece opções de configuração do ambiente Linux, tendo 
funcionalidades equivalentes às do Painel de controle do Windows. 
e) A segurança do sistema operacional Linux está no fato de permitir o uso de apenas 
um usuário por computador, o que evita a necessidade de senhas ou outras formas de 
restrição de acesso. 



FCC ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO TCE CE 
40) Os aplicativos são considerados sempre na originalidade da versão 
referenciada e não quaisquer outras passíveis de modificação (customização, 
parametrização etc.) feita pelo usuário. Quando não e licitado nas questões, as 
versões utilizadas nesta prova são: Sistemas operacionais Windows edição 
doméstica (Português), modo clássico e Linux (distribuições Red Hat e SUSE); 
aplicativos do BrOffice.org 3.1 (Calc e Writer); Mouse padrão destro.
Remove arquivos no Linux o comando
A) pwd
B) mkdir
C) cd
D) rm
E) tar



FCC AGENTE ADMINISTRATIVO DNOCS 2010
41) A questão sobre os aplicativos considera sempre a originalidade da versão 
referenciada e não quaisquer outras passíveis de modificação (customização, 
parametrização, etc.) feita pelo usuário. As versões dos aplicativos são: Windows 
edição doméstica (Português), Linux básico, Microsoft Office 2000 (editor de texto 
e planilha) e navegadores Mozilla Firefox 3.5.3 e Internet E lorer 8. Mouse padrão 
destro.
O comando Linux que lista o conteúdo de um diretório, arquivos ou subdiretórios é 
o
A) init 0. 
B) init 6. 
C) exit. 
D) ls. 
E) cd.



42) Um arquivo oculto, que não aparece nas listagens normais de diretórios, 
no GNU/Linux, é identificado por
(A) um ponto ( . ) no início do nome.  
(B) um hífem ( - ) no início do nome.
(C) um underline ( _ ) no início do nome.
(D) uma extensão .hid.
(E) uma extensão .occ.



CESPE/UNB ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MPS 
CESPE/UNB ANÁLISE DE COMPROVANTES MPS 
43) Em um computador em que se use o sistema operacional Linux, a execução 
do comando uptime produzirá a atualização da data e da hora do sistema.  
( ) Certo ( ) Errado



CESPE/UNB TÉCNICO ADMINISTRATIVO ANEEL 2010
44) Acerca dos sistemas operacionais Windows e Linux, assinale a opção correta. 
a) Arquivos criados no Linux podem ser lidos no Windows por meio da ferramenta 
Restauração do sistema, existente no menu Iniciar do Windows. 
b) No Linux, o programa PlanCalc permite a elaboração de planilhas eletrônicas, 
de forma equivalente ao Excel no Windows. 
c) No sistema Windows, o aplicativo Windows E lorer tem a função exclusiva de 
facilitar o gerenciamento das informações em um computador, permitindo criar, 
excluir e renomear arquivos e pastas; enquanto o Internet E lorer é um browser 
que permite a navegação na Internet. 
d) Por ser software livre, o usuário tem a liberdade de copiar e modificar uma 
distribuição do Linux, sem solicitar qualquer tipo de permissão. 
e) Por meio da opção Windows UpDate, é possível ajustar data, hora e fuso 
horário do computador.



CESPE/UNB PCES DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO
45) O sistema de diretório do Linux apresenta os diretórios de maneira 
hierarquizada, por isso, também é conhecido como árvore de diretórios.
( ) Certo ( ) Errado

CESPE/UNB ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MPS
Julgue os itens a seguir, acerca dos sistemas operacionais Windows e Linux.
46) Em um computador em que se use o sistema operacional Linux, os arquivos 
referentes ao monitor, ao disco rígido, às unidades de CD, à porta de impressora e 
ao modem são localizados no diretório especial /etc.
( ) Certo ( ) Errado



CESPE/UNB ANÁLISE DE COMPROVANTES MPS
47) Em um computador em que se use o sistema operacional Linux, os arquivos 
referentes ao monitor, ao disco rígido, às unidades de CD, à porta de impressora e ao 
modem são localizados no diretório especial /etc.
( ) Certo ( ) Errado

CESPE/UNB ADMINISTRATIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MPS
48) No Linux, o comando pwd é utilizado para alterar a senha de usuário. 
( ) Certo ( ) Errado

CESPE/UNB AGENTE ADMINISTRATIVO MPS
49) No Linux, os comandos rm e cp permitem, respectivamente, remover e copiar um 
ou mais arquivos. 
( ) Certo ( ) Errado



ESAF
50) No ambiente Linux, a atual permissão do arquivo arquivo.teste é dada por -
rwxrw-rw- . Um comando para que as novas permissões do arquivo 
arquivo.teste sejam -rwxr-xr-x é:
(A) chmod 755 arquivo.teste
(B) umask 755 arquivo.teste
(C) umask 2644 arquivo.teste
(D) chmod 644 arquivo.teste
(E) chmod 1755 arquivo.teste



BB CESPE
51)Cada um dos itens contém associações relativas a conceitos de sistemas 
operacionais Windows e Linux usados no mercado. Julgue se essas associações 
estão corretas com base na tecnologia atual.



MPS CESPE 
52) Em um computador em que se use o sistema operacional Linux, os arquivos 
referentes ao monitor, ao disco rígido, às unidades de CD, à porta de 
impressora e ao modem são localizados no diretório especial /etc.
( ) Certo ( ) Errado

53) No Linux, o comando pwd é utilizado para alterar a senha de usuário.
( ) Certo ( ) Errado

54) O comando $ pwd permite alterar a senha de entrada no sistema.
( ) Certo ( ) Errado



55) O comando $ who permite alterar o nome do usuário do sistema.
( ) Certo ( ) Errado

56) Por meio do comando $ chmod 720 /mp3, o dono do diretório denominado 
mp3 tem permissão para gravação, alteração e deleção de arquivos nesse 
diretório; outros usuários não têm nenhuma dessas permissões. 
( ) Certo ( ) Errado



FCC TRE RN ANALISTA JUDICIÁRIO ANALISTA DE SISTEMAS 2011
57) No Linux, o comando que concatena arquivos, exibindo o resultado na saída 
padrão é o
(A) colrm. 
(B) cat.
(C) cut. 
(D) fold. 
(E) grep.



TÉCNICO - TRT 24ª REGIÃO
58) Quando toda a memória RAM física é utilizada, o sistema operacional Linux, 
para continuar funcionando, necessita criar uma memória virtual
(A) em um buffer de memória.
(B) em qualquer partição existente.
(C) em uma nova partição formatada.
(D) na partição de boot.
(E) na partição de swap.  



TÉCNICO - TRT 24ª REGIÃO 
59) Considere as seguintes declarações sobre o sistema Linux:
I. Os caracteres minúsculos e maiúsculos são tratados de forma diferente.
II. Não existe arquivos com a extensão .EXE para programas executáveis.
III. Os arquivos que terminam com um asterisco são considerados ocultos. 
É correto o que se afirma em
(A) III, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I e II, apenas.  
(E) I, II e III.



ANALISTA – TRE CE
60) A instalação do sistema Linux juntamente com o sistema Windows, num 
mesmo computador, é denominada
(A) dual boot.  
(B) lilo boot.
(C) dual system.
(D) lilo system.
(E) multiple system.



TRE 2ª R FCC
61) Num computador sob Linux, para executar várias tarefas encadeadas sem a 
intervenção do operador, pode-se escrever os comandos requeridos numa só 
linha, conectados por meio do caractere
(A) ; ( ponto e vírgula).
(B) | (pipeline).  
(C) / ( barra).
(D) \ ( barra invertida).
(E) @ ( arroba).



62) Encerrar todas as atividades do Linux, preparando a máquina para ser 
reinicializada ou desligada, é uma operação que deve ser executada, de maneira 
mais abrangente e segura, por meio do comando
(A) shutdown  
(B) reboot
(C) reset
(D) kill
(E) power off



TRE MG-FCC
63) Um computador com o sistema Linux NÃO deve ser desligado diretamente sem 
usar o comando
(A) shutdown ou halt, somente.
(B) shutdown, halt ou poweroff.
(C) shutdown ou poweroff, somente.
(D) halt ou poweroff, somente.
(E) shutdown, somente.


