
Shell 
 
Introdução 
 
O Shell é o interpretador de comandos do Linux, responsável por converter os comandos 
utilizados pelo usuário em instruções que o computador entenda. É uma camada de 
software que fica entre o usuário e o núcleo do sistema operacional (kernel), formando uma 
concha, daí o nome Shell, servindo assim, como uma interface para o usuário. 
 
O Shell pode automatizar tarefas repetitivas, fazer coisas enquanto você almoça ou dorme, 
além de uma série de outras tarefas que lhe farão ganhar tempo. 
O Shell realiza esses resultados, permitindo que você crie ferramentas para automatizar 
muitas tarefas. 
 
A velocidade com que você pode construir um protótipo em funcionamento, melhorá-lo 
para que forneça exatamente o que você precisa, ou apenas abandona-lo e começar 
novamente, lhe dará a flexibilidade de criar exatamente a ferramenta ou aplicação corretas 
sem muita codificação, compilação e testes. 
 
Quando um comando é digitado, o Shell executa as seguintes ações: 
 
substituição de variáveis; 
expansão de metacaracteres; 
tratamento dos redirecionamentos de entrada e saída; 
pipelines; 
substituição de comandos. 
 
Existem diversos tipos de Shell e cada um deles oferece um conjunto de características 
e recursos diferentes. Os mais utilizados são: 
 
Bourne Shell (sh), desenvolvido por Steven Bourne nos AT&T Bell Laboratories; 
C Shell (csh), desenvolvido por Bill Joy na Universidade da Califórnia; 
Korn Shell (ksh), desenvolvido por David G. Korn nos AT&T Bell Laboratories. 
 
Como o Shell não faz parte do sistema operacional propriamente dito, o usuário pode 
escolher o Shell que desejar. O IBM AIX utiliza o ksh como Shell padrão já o Linux usa o 
bash (Bourne Again Shell) como padrão. 
 
Quando o usuário entra em um sistema operacional UNIX, o Shell é iniciado em seu 
terminal e um prompt de linha de comando indica ao usuário o próximo comando a ser 
executado. Por exemplo, no caso do Bourne Shell o prompt é o símbolo $, seguido de um 
espaço em branco (pode ter antes do $ o diretório corrente do usuário). 
 
O Shell, além de ser um interpretador de comandos, também pode ser utilizado como 
uma linguagem de programação, oferecendo comandos que permitem programar de 
maneira estruturada, como estruturas condicionais e de repetição, etc. além, de permitir 
também a definição de variáveis. Usuários podem combinar seqüências de comandos, para 



serem executados na ordem em que forem declarados, criando assim, os chamados scripts, 
que seriam equivalentes aos arquivos .bat do DOS. Scripts normalmente são utilizados para 
realizar tarefas que são executadas diariamente no sistema, como por exemplo, para criar 
novos usuários, reiniciar serviços do sistema, realizar back-up, etc. 
 
Quando usar o Skell 
 
A qualquer momento que você entrar com um comando do Unix, estará usando o Shell. 
Para aumentar a produtividade, use o Shell sempre que precisar: 
 
. Fazer algo com muitos arquivos; 
. Fazer a mesma tarefa repetidamente; 
. Fazer uma tarefa automaticamente numa data planejada. 
 
As pessoas, por necessidade, realizam tarefas repetitivas: 

- Datas ou nomes em um grupo de documentos devem ser alterados. 
- Relatórios devem ser produzidos a cada mês. 
- Estados devem ser entrados diariamente e relatados mensalmente. 

 
Você não deverá usar a Shell quando a tarefa: 
 
. For muito complexa; 
. Exigir alta eficiência; 
. Exigir um ambiente de hardware diferente, ou 
. Exigir diferentes ferramentas de software. 
 
Use o Shell para automatizar tudo que exija manipulação de texto: seleção de dados, 
inclusão de números, impressão de estatísticas ou outros.  
 
 
Variáveis Shell 
 
Variável é o lugar onde se pode armazenar alguma informação. As informações guardadas 
numa variável podem ser acessadas através da referência ao nome da variável. São 
similares a uma variável algébrica, pois possuem um nome com um valor associado. 
Algumas variáveis podem ser definidas pelo usuário. 
 
Nome de uma Variável 
 
Os nomes das variáveis podem ter qualquer tamanho e devem começar com um 
caracter alfanumérico, seguido por qualquer um dos caracteres: [_ a-z A-Z 0-9] 
 
 
 
 
 
 



Definindo uma variável 
 
Uma variável pode ser definida simplesmente atribuindo um valor ao seu nome: 
 
nome_da_variável=”valor_da_variável” 
diretorio=”/home/aluno” 
X=20 
 
Obs.: Não pode haver espaços entre o nome da variável o sinal de = e o valor atribuído 
a ela. 
 
Listando a variável e valores associados 
 
$ set - mostra as variáveis locais e as do ambiente 
$ env - mostra as variáveis do ambiente 
 
Obtendo o valor associado a uma variável 
 
Para acessar essas variáveis, pode-se digitar o nome da variável precedido por um 
sinal de cifrão: 
 
$ echo $variável 
$echo $X 
 
O Shell pesquisa o nome e retorna o valor associado a variável. Este procedimento é 
chamado de substituição de variáveis. O Shell executa a substituição de variáveis em 
toda a linha de comando que contenha o símbolo $, associado a um nome válido de 
variável. 
 
Removendo o valor de uma variável 
 
$ unset variável 
 
Para armazenar variáveis, o Shell possui duas áreas de memória: a área local de dados e 
o ambiente. 
 
Local 
 
Por “default”, quando uma variável Shell é definida, é alocado espaço na área local de 
dados. As variáveis dessa área são privativas do Shell corrente. Sendo assim, processos 
filhos de um Shell não conhecem as varáveis locais do processo pai, a menos que essas 
variáveis sejam exportadas. 
Assim, utilizando-se o comando export, é possível tornar as variáveis existentes na 
memória local de dados, conhecidas no ambiente (processos filhos). 
 
 



Ambiente 
 
São variáveis especiais que são definidas para o usuário. Podem ser alteradas para 
customizar o ambiente do usuário. Algumas delas são: 
 
HOME - diretório de trabalho do usuário 
LOGNAME - login do usuário 
PATH - lista de diretórios 
PS1 - prompt primário 
PS2 - prompt secundário 
TERM - tipo de terminal 
 
Para ilustrar, o conceito de variável local e variável de ambiente, vamos seguir os seguintes 
passos: 
 
1) Criar uma variável local 
$x=10 
2) Verificar seu conteúdo 
echo $x 
3) Criar um shell filho 
sh 
4) Verificar mais uma vez o valor da variável. Agora o valor é nulo, pois a variável não foi 
exportada. 
echo $x 
5) Retornar para o shell pai 
exit 
6) Exportar a variável (move a variável da área local para a área do ambiente) 
export x 
7) Criar um shell filho 
sh 
8) Verificar o conteúdo da variável (que não será mais nula). 
echo $x 
 
Comandos Agrupados em um Arquivo – Script 
 
Utilizando qualquer editor de textos, por exemplo o vi, pode-se criar um arquivo contendo 
uma seqüência de comandos que depois pode ser executado com a chamada ao arquivo.  
 
Exemplo: 
 
$ vi Script01 
 
#!/bin/bash 
# Apresenta na tela o texto: Bom Trabalho! 
clear 
echo "Bom Trabalho!" 
 



A linha #!/bin/bash define o tipo de Shell que está sendo utilizado. 
 
O script01 irá limpar a tela e apresentar a mensagem Bom Trabalho!. 
 
Ao terminar de escrever um arquivo script deve-se torná-lo executável: 
$ chmod u+x script01 
 
Para executá-lo: 
$ ./script01 
 
Obs.:  
o ./ irá indicar que o arquivo está no diretório local. 
 
Comentário num script 
 
Comentários são especificados pelo caracter # no início da linha 
 
Script02 
 
#!/bin/bash 
# Informa a quantidade de usuários definidos no sistema. 
cut  –d”:” -f1  /etc/passwd  |  sort  >  temp 
wc –l  temp 
 
Script03 
 
#!/bin/bash 
# Apresenta a quantidade de arquivos do diretório 
# onde o usuário se encontra (diretório corrente) 
echo "Você tem  `ls | wc  –l`  arquivos no diretório corrente  `pwd` :" 
 
Obs.: 
As plics (crase) faz com que o comando entre elas seja executado, ao invés do texto ser 
escrito na tela. 
 
Script04 
 
#!/bin/bash 
# Apresenta a data, a hora, o username e o diretório corrente 
echo "A data e hora de hoje é:" 
date 
echo 
echo -e "Seu username is:  `whoami`  \n" 
echo -e "Seu diretório corrente é: \c" 
pwd 
 
 



Variáveis em um Script 
 
Variáveis podem ser utilizadas em um script com a mesma notação da definição de 
variáveis apresentada anteriormente. Assim como, variáveis já definidas no ambiente do 
usuário também podem ser utilizadas. 
 
Script05 
 
#!/bin/bash 
# Apresenta a mensagem do boavindas seguido do nome do usuário 
# e informa o diretório onde o usuário se encontra 
echo "Benvindo ao sistema" $USER 
echo "Seu diretório home é" $HOME 
 
O comando read pode ser utilizado, para que o valor da variável seja atribuído em tempo de 
execução. 
 
Script06 
 
#!/bin/bash 
# Le o nome do usuário e apresenta mensagem de Bom trabalho 
# seguido do nome do usuário 
echo "Entre com seu nome" 
read nome 
echo "Bom trabalho $nome" 
 
Passagem de Argumentos na Linha de Comandos 
 
É possível passar um argumento na chamada a um script (na linha de comandos). Basta 
digitar-se: $ script argumento argumento argumento ... 
 
Em um script as variáveis $$, $#, $* $0, $1, etc. fazem referência aos argumentos 
passados na linha de comandos, conforme a seguir: 
 
Variável Argumento 
 
$$ Identificação do processo (PID) 
$# Quantidade de argumentos na linha de comandos 
$* Todos os argumento passados na linha de comandos 
$0 Nome do script 
$1 Primeiro argumento 
$2 Segundo argumento. E assim por diante. 
 
 
 
 



Script07 
 
#!/bin/bash 
# Mostra as variáveis passadas como parâmetros na linha de comandos 
echo "O numero de argumentos e $#" 
echo "Eles sao: $*" 
echo "O primeiro e $1" 
echo "O nome deste script e $0" 
echo "O PID deste processo e $$" 
 
Script08 
 
#!/bin/bash 
# Informa, dado o LOGNAME de um usuário, 
# quantas vezes este usuário está logado. 
# Usando who, grep e wc 
times=$(who | grep $1 | wc -l) 
echo "$1 está logado $times vezes." 
 
Operadores 
 
Operadores aritméticos e de atribuição também podem ser utilizados para em 
expressões. São eles: 
 
Operador Operação 
 
+ Soma 
- Subtração 
* Multiplicação 
/ Divisão 
= Atribuição 
 
Script09 
 
#!/bin/bash 
# Apresenta o resultado da soma de duas variais lidas do teclado 
echo "Entre com o primeiro valor " 
read x 
echo "Entre com o segundo valor" 
read y 
res=`expr $x + $y` 
echo "Resultado da soma: $res" 
 
Obs.: 
Alguns caracteres de acentuação tem significado especial para o Shell. Colocar um 
símbolo entre acentos agudos disabilita o símbolo, entre aspas disabilita alguns, mas 
não outros. 



A expressão a ser realizada deve estar entre plics, e precedida de expr. 
 
O caracter ` (plic), diz ao Shell para executar o comando entre plics como um sub-shell 
e substituir o valor resultante no lugar do comando. 
 
Script10 
 
#!/bin/bash 
# Apresenta o tempo gasto para percorrer uma distância 
# a uma determinada velocidade 
# Apresenta o uso de uma expressão que utiliza um caracter especial 
# / - sendo usada numa expressão como operador de divisão 
echo "Entre com a distancia percorrida" 
read dist 
echo "Entre com a velocidade em km por h" 
read vel 
tempo=`expr $dist \/ $vel` 
echo "Voce levou $tempo hora(s)" 
 
Obs.: 
O \ foi utilizado antes dos operadores de divisão e multiplicação, pois estes são 
caracteres de especiais no Linux e no script o que se deseja é que funcionem como 
operadores. 
 
Estruturas de Condição 
O Linux possui estruturas de condição assim como qualquer linguagem do tipo C, Pascal, 
etc. 
 
Se 
se condição então 
expressão 
fim-se 
 
if [ condição ] 
then 
expressão 
fi 
 
Se...senão 
se teste então 
expressão 
senão 
expressão 
fim-se 
 
 
 



if [ teste ] 
then 
expressão 
else 
expressão 
fi 
 
Se’s Aninhados 
se teste1 então 
expressão1 
senão 
se teste2 então 
expressão2 
senão 
expressão3 
fim-se 
fim-se 
 
if [ teste1 ] 
then 
expressão1 
elif [ teste2 ] 
then 
expressão2 
else 
expressão3 
fi 
 
Script11 
 
#!/bin/bash 
# Uso do comando if... then... else... 
echo "Entre com o primeiro valor " 
read x 
echo "Digite o operador" 
read op 
echo "Entre com o segundo valor" 
read y 
if [ $op = "+" ] 
then 
res=`expr $x + $y` 
echo "Resultado: $res" 
else 
echo "Nao sei fazer esta conta" 
fi 
 
 



Caso 
caso variável seja 
valor1: comandos1 
valor2: comandos2 
... 
valorn: comandosn 
senão: comandos 
fim-caso 
 
case variável in 
valor1) 
comandos1 
;; 
... 
valorn) 
comandosn 
;; 
*) 
comandos 
;; 
esac 
 
Script12 
 
#!/bin/bash 
# Simula uma calculadora 
# Uso do case 
echo "Digite o primeiro operando" 
read op1 
echo "Digite o sinal" 
read op 
echo "Digite o segundo operando" 
read op2 
case $op in 
+) 
res=`expr $op1 + $op2` 
echo "Resultado $res" 
;; 
-) 
res=`expr $op1 - $op2` 
echo "Resultado $res" 
;; 
/) 
res=`expr $op1 \/ $op2` 
echo "Resultado $res" 
;; 
x) 



res=`expr $op1 \* $op2` 
echo "Resultado $res" 
;; 
*) 
echo "Operador invalido" 
;; 
esac 
 
Teste de Condição 
 
No núcleo de cada estrutura de controle existe um teste condicional. Todos os comandos 
do Shell devem retornar um zero (0) quando tiverem sucesso e um valor não-zero 
(geralmente 1 ou –1) quando falharem. 
 
Testando arquivos 
 
-s arq   Arquivo não está vazio 
-r arq   Arquivo pode ser lido 
-w arq   Arquivo pode ser escrito 
-x arq   Arquivo é executável 
-f arq   Arquivo existe e é normal 
-d arq   Arquivo é um diretório 
-c arq   Arquivo é especial (caracter) 
-b arq   Arquivo é especial (bloco) 
-p arq   Arquivo é um pipe nomeado 
-u arq   Arquivo é SUID 
-g arq   Arquivo é SGID 
 
Testando seqüências de caracteres 
 
-z str   String vazia 
str   String vazia 
-n str   String não vazia 
str1 = str2  Igualdade 
str1 != str2  Desigualdade 
 
Testando inteiros 
 
i1 -eq i2  Igualdade 
i1 -ne i2  Desigualdade 
i1 -gt i2  Maior 
i1 -ge i2  Maior ou igual 
i1 -lt i2  Menor 
i1 -le i2  Menor ou igual 
 
 
 



Operadores lógicos 
 
true   Verdadeiro 
false   Falso 
! cond   Negação 
c1 -a c2  Conjunção 
c1 -o c2  Disjunção 
 
O teste de uma condição no Bourne Shell deve ficar entre colchetes e estes devem ser 
precedidos e seguidos de um espaço em branco. 
 
[ condição ] 
Assim como [ ], o expr avalia argumentos e retorna verdadeiro ( 0 ) ou falso ( 1 ) 
para comparações. Caso contrário, expr retorna um valor numérico de uma avaliação 
aritmética. 
 
if [ $a –eq $b ] ou if expr $a = $b 
 
 
Script13 
 
#!/bin/bash 
# Se o arquivo existir mostra seu conteúdo na tela. 
# Se o arquivo não existir, ele é criado. 
# Uso do teste de arquivos 
echo "Informe o nome do arquivo" 
read arquivo 
if [ -r $arquivo ] 
then 
echo "O conteúdo do arquivo é:" 
echo 
cat $arquivo 
else 
echo "Digite o conteúdo do arquivo CRTL-D para gravar" 
cat > $arquivo 
fi 
 
Repetição Condicional 
enquanto condição faça 
comandos 
fim-enquanto 
 
while [ condição ] 
do 
comandos 
done 
 



repita 
comandos 
até que condição 
 
until [ condição ] 
do 
comandos 
done 
 
Repetição Pré-determinada 
para variável valorinicial até valorfinal faça 
comandos 
fim-para 
 
for variável in lista 
do 
comandos 
done 
 
Obs.: 
os valores contidos em lista são atribuídos à variável um de cada vez; 
caso não seja especificado lista, serão atribuídos cada um dos par 
 
Script14 
 
#!/bin/bash 
# Simula uma calculadora, que executa as 4 operações aritméticas. 
# O script executa a calculadora enquanto o usuário desejar 
# Uso do while 
opcao="s" 
while [ $opcao = "s" ] 
do 
echo "Digite o primeiro operando" 
read op1 
echo "Digite o sinal" 
read op 
echo "Digite o segundo operando" 
read op2 
case $op in 
+) 
res=`expr $op1 + $op2` 
;; 
-) 
res=`expr $op1 - $op2` 
;; 
/) 
res=`expr $op1 \/ $op2` 



;; 
x) 
res=`expr $op1 \* $op2` 
;; 
*) 
echo "Operador invalido" 
exit -1 
;; 
esac 
echo "Resultado $res" 
echo "Deseja continuar" 
read opcao 
done 
 
Script15 
 
#!/bin/bash 
# Apresenta o conteúdo dos diretórios passados como parâmetros 
# na linha de comandos 
# Uso do for 
for file in $* 
do 
ls $file 
done 
 
Script16 
 
#!/bin/bash 
# Informa o número de arquivos existentes nos diretórios passados 
# como parâmetros na linha de comandos 
# Uso do for 
for file in * 
do 
echo "$file possui: `wc $file`" 
done 
 
Script17 
 
#!/bin/bash 
ls a* > arq.a 
for i in `cat arq.a` 
do 
echo “Arquivo $i removido” 
rm $i 
done 
 
É possível o uso das estruturas (repetição e condição) em conjunto ou mesmo aninhadas. 



Script18 
 
#!/bin/bash 
# Usando o if aninhado num for 
for file in * 
do 
if [ ! -d $file ] 
then 
echo "wc $file gives" 
wc $file 
else 
echo "$file is a directory" 
fi 
done 
 
Script19 
 
#!/bin/bash 
# Usando um case aninhado num for 
cd 
for file in .?* 
do 
#agora verifica alguns arquivos comuns 
case $file in 
.kshrc) echo "Voce tem um arquivo de set-up Korn Shell";; 
.newsrc) echo " Voce tem um arquivo de news";; 
.Xdefaults) echo " Voce tem um arquivo de X resource";; 
.profile) echo " Voce tem um arquivo de login shell ";; 
esac 
done 
 
É possível ainda, fazer uso de loop infinito. Para sair do loop pode-se usar o break. 
 
Script20 
 
#!/bin/bash 
# Apresenta a hora, como se fosse um relógio 
while true 
do 
echo -e "A data e: `date` \c\r" 
done 
   
Script21 
 
#!/bin/bash 
# Verifica e informa o momento em que o usuário aluno1 
# se conecta no sistema 



while [ ! `who | grep aluno1` ] 
do 
sleep 60 
done 
echo "O usuario aluno1 acaba de entrar no sistema" 
 
Às vezes o processamento terá que continuar sem processar algo. O comando continue 
realiza essa tarefa: 
 
Script22 
 
#!/bin/bash 
while [ 1 ] 
do 
echo "Entre com o nome do arquivo" 
read nomearq 
if [ -r $nomearq ] 
then 
cat $nomearq 
else 
continue 
fi 
echo "Processando o arquivo $nomearq" 
done 
 
 
Customizações de Variáveis e Funções no Shell 
 
Nos Shells, o arquivo /etc/profile é definido pelo administrador do sistema de modo a 
preparar o ambiente comum do Shell para todos os usuários. 
Para modificar, você pode clocar quaisquer comandos que desejar em ${HOME}/.profile. 
Ao conectar-se, o Linux executará o /etc/profile e depois ${HOME}/.profile antes de criar 
um Shell para você. 
O arquivo  ${HOME}/.profile  é um excelente local para criar variáveis globais especificas 
como PATH, ou para enviar a se mesmo uma mensagem de bom dia, ou então para mudar 
os prompts default do sistema, ou iniciar algum aplicativo para usuários leigos. 
 
PATH=${PATH}:${HOME}/bin 
PS1=”/unix1>” 
PS2=”Modo Root>” 
Export PATH   PS1  PS2 
Echo “Bom Dia  $LOGNAME” 
exec  ${HOME}/bin/script 
 
 
 



O arquivo  ${HOME}/.profile  também é um excelente local para definir funções do Shell. 
Por exemplo, vamos definir a função dir do DOS: 
 
dir() 
{ 
ls  -l 
} 
 
 
XARGS, REPEAT e FIND 
 
O comando XARGS simplifica a implementação de loops quando se precisa executar 
apenas um comando com uma lista de arquivos. Como exemplo: 
 
ls  |  xargs -n100  rm –f 
 
Nesse caso o comando xargs executará o comando rm para os cem primeiros arquivos 
listados pelo comando ls. 
Xargs pega linhas de entrada e executa comandos, substituindo as linhas de entrada 
onde for especificado. 
Já o comando find , pesquisa para baixo a partir de um diretório especificado e executa 
comandos especificados pelo usuário, substituindo nomes de arquivos ou diretórios dentro 
do comand, exemplo: 
 
cd $HOME 
find  .  –type d  -exec  chmod 770  {}  \; 
 
Esse comando troca a permissão de todos subdiretórios do diretório HOME do usuário. 

 


