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16.  NOÇÕES DE SISTEMAS 
OPERACIONAIS EMBARCADOS/
MÓVEIS – ANDROID E IOS

16.1 Sistemas Operacionais 
Móveis (Android e IOS)
Hoje em dia os smartphones representam a principal in-

terface de acesso à internet, e o sistema operacional Android, do 
Google, é hoje o sistema operacional mais utilizado do mundo. Es-
te quadro se traduz no serviço público, em que o desenvolvimento 
de aplicativos em diversas áreas da Administração Pública repre-
senta uma forma de levar o serviço público para a sociedade. 

Exemplos recentes de aplicativos para telefonia móvel são 
aqueles de informações sobre a Covid-19 e o aplicativo da Caixa 
Econômica Federal, referente ao cadastro do valor emergencial 
por conta da pandemia do coronavírus.

Definição de Sistemas Operacionais 
INICIALIZAÇÃO (BOOT) 

É possível existirem dois ou mais sistemas operacionais no 
mesmo computador, mas não inicializar os dois simultaneamente, 
e quando isto ocorre, é habilitado o recurso DUAL BOOT para que 
o usuário escolha qual o sistema operacional que será inicializado. 

 ˃ Inicialização do Android – Automática ao iniciar o  
smartphone;

 ˃ Inicialização do IOS – Automática ao iniciar o smartphone;

 ˃ Inicialização no Windows – A tecla de atalho F8 abre 
um menu de opções de inicialização do Windows, que 
permite configurar a forma em que o Boot se dará; 

 ˃ Inicialização no Linux – Existem rotinas de inicialização, 
como GRUB e LILO, executadas em modo texto, e que 
permitem ao usuário configurar opções de Boot. 

Sistema De Arquivos 
Os sistemas de arquivos determinam a forma como o sis-

tema operacional manipula (edita, copia, move, exclui) as infor-
mações. De início, dois computadores que possuam sistemas 
operacionais com sistemas de arquivos distintos não podem ter 
compartilhamento de arquivos. 

Emuladores 
O termo “emulador” ou “emular”, na Informática, represen-

ta a simulação de uma plataforma em outra. Por conta da diferen-
ça de sistemas de arquivos, originalmente não é possível o com-
partilhamento e aplicação de dados entre sistemas operacionais 
Windows e Linux, porém existem emuladores que possibilitam, a 
partir do sistema operacional Linux, acessar sistemas de arquivos 
do Windows, Android ou IOS. 

Modos de Trabalho 
Existem diversas formas de se trabalhar com sistemas ope-

racionais, e estas formas definem como será a interface com o 
usuário. 

 ˃ Modo Shell – Baseado em comandos texto, e cada 
comando executa uma ação. Geralmente tem uma tela 
preta e comandos inseridos pelo usuário. 

 Exemplos de sistemas operacionais que atuam em 
modo Shell: Dos, Unix, Linux. 

 ˃ Modo Gráfico (Interface Gráfica Amigável) – Baseado 
em elementos visuais como ícones e pastas, permite 
que o usuário trabalhe com a interação de mouse e 
comandos visuais. 

 Exemplos de sistemas operacionais que atuam em 
modo Gráfico: Android, IOS, Windows e Linux. 

Prompt de Comando 
Os sistemas operacionais possuem inda um aplicativo que 

possibilita trabalhar com arquivos de lote, por meio de comandos 
de texto (shell). Este aplicativo, denominado Prompt de Comando, 
operado com os comandos do Ms DOS, permite, por exemplo, vi-
sualizar o conteúdo de determinado diretório, mediante o coman-
do DIR ou ainda visualizar o IP de algum site da internet, por meio 
do comando PING. 

16.2 Versões do Android
 ˃ Cupcake (Android 1.5) - Essa, na verdade, não foi a 

primeira versão do Android lançada. Ela é a terceira 
versão; contudo, a primeira a inaugurar o padrão de se 
adotar nomes de sobremesas para o sistema. Liberado 
em abril de 2009, o Cupcake abriu as portas para que 
dispositivos Android chegassem com telas inteiramen-
te sensíveis ao toque, graças à introdução do teclado 
virtual. Até então, a “moda” era o smartphone com 
teclado físico, com Nokia e BlackBerry dominando esse 
mercado.

 Também chegaram, com essa versão, os widgets de 
apps para a tela inicial, além de pastas para organizar 
os aplicativos. O Cupcake foi substituído rapidamente, 
em 15 de setembro do mesmo ano, pelo Android Donut 
(1.6), que, por sua vez, tornou mais fácil pesquisar con-
teúdos do smartphone e da web. Com ele, chegou a 
caixa de pesquisa rápida do Android, além do suporte 
a diferentes densidades e tamanhos de tela.

 ˃ Eclair (Android 2.0) – No mês seguinte, em 26 de 
outubro de 2009, chegou o Android Eclair com a nave-
gação pelo Google Maps e reconhecimento de fala para 
textos em e-mails e mensagens. Chegaram também os 
live wallpapers.

 ˃ Froyo (Android 2.2) – Essa versão chegou em 20 de 
maio de 2010, levando os recursos de voz do Android 
a um outro nível com as ações de voz, que permitiam 
a execução de funções do smartphone por meio de 
comandos de voz.
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 ˃ Gingerbread (Android 2.3) – Já em 6 de dezembro de 
2010 foi lançado o Gingerbread, com recursos de ge-
renciamento de bateria que informavam exatamente 
como o dispositivo estava usando a bateria, desde o 
brilho da tela a aplicativos ativos.

 ˃ Honeycomb (Android 3.0) – Essa versão chegou em 
22 de fevereiro de 2011, trazendo um layout maior e 
suporte a animações sofisticadas, aproveitando ao 
máximo as telas maiores dos tablets. Essa versão 
ficou marcada como a primeira destinada a diferentes 
formatos de dispositivos.

 ˃ Ice Cream Sandwich (Android 4.0) – Em 19 de outubro 
do mesmo ano, chegou o Ice Cream Sandwich. A 
versão simplificou o design do Android e trouxe novos 
recursos, como pastas de aplicativos redesenhadas, 
além de uma bandeja de favoritos e widgets. Também 
foi aqui que chegou a conectividade NFC.

 ˃ Jelly Bean (Android 4.1) – A data de 9 de julho de 2012 
foi quando o Jelly Bean começou a chegar, trazendo o 
Google Now como um precursor do Google Assisten-
te. O Now permitia obter informações rápidas sobre o 
clima, por exemplo, tudo em tempo real assim como 
acontece hoje com o Assistente.

 Aqui, as notificações ficaram mais ricas, permitindo 
a expansão da janela para exibir mais notificações de 
uma só vez.

 ˃ KitKat (Android 4.4) – Já o KitKat começou a ser 
liberado em 15 de janeiro de 2014, unindo a utilidade 
do Google Now com melhorias na tecnologia de voz, 
aliando o melhor dos dois mundos. Assim, o usuário 
começou a dar comandos de voz para que o Now fosse 
capaz de fazer ainda mais ações com o comando “Ok 
Google”.

 ˃ Lollipop (Android 5.0) – O Lollipop chegou no dia 3 de 
novembro de 2014, reunindo as novidades em funcio-
nalidades do KitKat, mas trazendo o Material Design ao 
Android. Uma transparência totalmente nova facilitou a 
navegação pelo dispositivo.

 ˃ Marshmallow (Android 6.0) – E então, em 5 de 
outubro de 2015, chegou o Marshmallow, que represen-
tou outro próximo passo para a criação do Assistente 
como o conhecemos. O Now, aqui, foi aprimorado, per-
mitindo simplesmente tocar e segurar o botão “home” 
para acioná-lo — eliminando a necessidade de se abrir 
manualmente o aplicativo para tal.

 Chegaram aqui novos recursos de economia de bateria; 
entre eles, um que colocava automaticamente o dispo-
sitivo em estado de repouso quando em inatividade, e 
o App Standby, que limitava o impacto de apps usados 
com menos frequência na vida da bateria.

 ˃ Nougat (Android 7.0) – Esta versão, que ainda é 
bastante popular, chegou em 22 de agosto de 2016. O 
Nougat melhorou a maneira de se usar o smartphone, 
adicionando várias janelas para permitir a execução 
de apps lado a lado, além de respostas instantâneas 
por meio das notificações, tamanho de exibição ajus-
tável para melhor acessibilidade e melhor economia 
de dados, limitando a quantidade de dados usados por 
apps em segundo plano.

 O Modo VR chegou aqui também, possibilitando ex-
periências de realidade virtual para apps, e chegaram 
ainda 63 novos emojis — todos com seis opções de tons 
de pele.

 ˃ Oreo (8.0) – Em 21 de agosto de 2017, a Google revelou 
o aguardadíssimo Oreo ao mundo, que introduziu 
formas ainda mais simples de navegar em tarefas no 
smartphone (como o preenchimento automático para 
o acesso rápido de apps e o modo picture-in-picture). 
Com o Oreo, a experiência Android foi simplificada 
ainda mais graças a uma melhor coesão visual e gestos 
mais fáceis (como o deslizar da tela inicial para ver 
todos os aplicativos).

 ˃ Pie (Android 9.0) – Encerrando o momento “vale a 
pena ver de novo”, temos, então, o Android Pie, que 
chegou em 6 de agosto de 2018. Com esta versão, o 
sistema trouxe novas formas de o usuário controlar o 
seu bem-estar digital, descobrindo exatamente quanto 
tempo gasta em cada app e podendo configurar um 
temporizador para limitar o uso de determinados apps 
“viciantes”.

 O sistema, equipado com inteligência artificial, também 
aprende com o usuário e prioriza a energia da bateria 
para os apps mais usados, bem como aqueles que a IA 
identifica que você possa usar em breve.

 ˃ Android 10 (Android 10) – Acabaram as sobremesas. 
O Google decidiu acabar com os nomes fofinhos e de-
liciosos que víamos nos sistemas anteriores para refor-
mular de vez a identidade do seu SO. Além do nome, as 
novidades de maior destaque desta versão do Android 
ficam por conta do suporte nativo à conexão 5G e smar-
tphones dobráveis, navegação por gestos aprimorada, 
modo noturno nativo para o sistema, análise prévia de 
links enviados por meio dos aplicativos, além de novas 
features de acessibilidade, como a conversão de voz 
para textos dentro dos vídeos e em aplicativos.

Fontes – https://www.android.com/intl/pt-BR_br/ e https://canaltech.com.br/

16.3 Características do Android
 ˃ Tenha proteção e controle. Google Play Protect, atua-

lizações de segurança regulares e controle sobre como 
seus dados são compartilhados. Trabalhamos todos 
os dias para proteger os mais de 2,5 bilhões de dispo-
sitivos Android ativos e para manter a privacidade dos 
usuários.
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 ˃ Deixe o mundo acessível. - Leitores de tela, conversão 
de voz em texto e algumas das maneiras mais recentes 
de conhecer o mundo do seu jeito.

 ˃ Dispositivos para tudo e todos. Opções para trabalhar, 
jogar, fazer streaming em 5G e muito mais. Globalmen-
te, há mais de 24.000 smartphones e tablets com o 
Android. Então, não importa o que você esteja procu-
rando, temos algo para você.

Segurança no Android (Estrutura oficial do Google)
 ˃ Segurança em camadas: Cada parte do ecossistema 

do Android trabalha em conjunto para criar uma defesa 
forte que seja executada de forma tranquila e eficaz.

 ˃ Transparência e abertura: Somos transparentes em 
tudo que fazemos. Desde a plataforma de código 
aberto até a disponibilização de informações para os 
usuários, compartilhamos nosso conhecimento com 
toda a comunidade.

 ˃ Tecnologia do Google: Trabalhamos em parceria com 
especialistas de todo o Google para manter os mais de 
2,5 bilhões de dispositivos Android em segurança.

 ˃ Google Play Protect: A segurança começa na camada 
do app com a defesa integrada contra malware. 
Contando com o aprendizado de máquina do Google, 
ela está sendo cada vez mais aperfeiçoada. Todos os 
dias, o sistema de defesa verifica automaticamente 
todos os apps em smartphones Android e trabalha para 
impedir que sejam infectados por aplicativos nocivos, o 
que o torna o serviço de proteção contra ameaças para 
dispositivos móveis mais implantado no mundo. Além 
disso, o recurso Encontre Meu Dispositivo integrado 
protege os smartphones mesmo se forem perdidos.

 ˃ Uma plataforma com proteções integradas: Além 
da camada do app, a plataforma mantém os dispositi-
vos protegidos por dentro. O sandbox isola e protege 
cada app Android, impedindo que outros aplicativos 
acessem suas informações particulares. Também pro-
tegemos o acesso a componentes internos do sistema 
operacional, para evitar que bugs se tornem explorá-
veis. Por fim, a criptografia completa manterá os dados 
seguros, mesmo se você perder o dispositivo.

 ˃ Hardware criado para proteger: No nível mais 
profundo, aproveitamos o hardware para proteger o 
acesso ao dispositivo. Atualizações de segurança perió-
dicas para manter tudo sempre em ordem.

 Todas essas camadas são reforçadas por atualizações 
de segurança. Atualizações de segurança são realizadas 
mensalmente nos dispositivos Pixel e nos que fazem 
parte do programa Android One. Além disso, os disposi-
tivos Android Enterprise Recommended são atualizados 
pelo menos a cada 90 dias. Esses dados de atualizações e 
vulnerabilidades são compartilhados com nossos parcei-
ros e usuários em um boletim de segurança abrangente. 
O mais novo SO, Android 9 Pie, também conta com um 
hardware certificado e protegido contra adulterações.

Fonte - https://www.android.com/intl/pt-BR_br/

16.4 Comandos Android

1. Descubra o IMEI

Digite *#06# – Com esse comando você 
consegue descobrir o IMEI do seu smartphone, 
uma informação essencial em caso de roubo ou 
furto do aparelho.

2. Desligue o  
smartphone

Digite *#*#7594#*#* – Esse comando desliga 
o telefone diretamente ao pressionar o botão 
Power, eliminando menus intermediários.

3. Veja mais  
informações sobre o 
aparelho

Digite *#*#4636#*#* – Esse comando exibe 
informações gerais do aparelho, além de dados 
sobre uso da bateria e do Wi-Fi.

4. Faça a restauração 
de fábrica

Digite *#*#7780#*#* – Esse comando fará 
uma restauração de fábrica automática em seu 
smartphone, apagando todos os apps, arquivos 
e informações gerais.

5. Apague tudo de 
uma vez

Digite *2767*3855# – Esse comando serve para 
apagar absolutamente tudo do seu dispositivo, 
incluindo o firmware. Não brinque com ele e 
tome muito cuidado.

6. Faça um backup de 
fotos e vídeos

Digite *#*#273283*255*663282*#*#* – Com 
esse comando você poderá fazer um rápido 
backup de suas fotos e vídeos no celular.

7. Teste o GPS

Digite *#*#1472365#*#* – Esse comando 
serve para executar um teste de GPS no seu 
aparelho. Se notar algum problema com ele, 
essa pode ser uma forma de descobrir se está 
tudo funcionando como deveria.

8. Veja mais  
informações do 
firmware

Digite *#*#1234#*#* – Esse código dará acesso 
às informações gerais do firmware do seu 
aparelho. Simples e rápido.

9. Exiba o endereço 
Mac do Wi-Fi

Digite *#*#232338#*#* – Esse código permite 
que você confira o endereço Mac do seu Wi-Fi 
de uma forma bastante ágil.

10. Acesse 
 informações do e-mail

Digite *#*#36245#*#* – Com esse código você 
verá informações de depuração do seu e-mail 
principal registrado no aparelho.

11. Veja eventos do 
calendário

Digite *#*#225#*#* – Com esse código você 
tem acesso direto aos eventos salvos no 
calendário do seu aparelho.

12. Veja mais 
 informações da 
câmera

Digite *#*#34971539#*#* – Com esse código 
você pode visualizar algumas informações 
gerais sobre a câmera do seu aparelho.

13. Teste a  
iluminação interna

Digite *#*#0842#*#* – Com esse código você 
pode iniciar um teste da iluminação interna do 
aparelho. Função indicada apenas para pessoas 
com conhecimentos avançados do Android.

14. Teste a tela touch

Digite *#*#2664#*#* – Com esse código 
você iniciará um teste da tela touch do seu 
smartphone. Função indicada apenas para 
pessoas com conhecimentos avançados do 
Android.

15. Veja mais  
informações sobre o 
software e o  
hardware

Digite *#12580*369# – Esse código mostrará 
algumas informações gerais sobre o software e 
o hardware do seu aparelho.

16. Veja o status de 
bloqueio do aparelho

Digite *#7465625# – Esse código serve para 
mostrar o status atual de bloqueio do seu 
celular.


