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também utilizamos o termo arquitetura, como
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Características dos
Sistema Operacional Linux
MULTIPLATAFORMA
Com base na observação, de que o linux é um
sistema que oferece diversas plataformas onde
ele pode ser instalado e executado, podemos
afirmar que o Linux é um sistema operacional
multiplataforma, pois ele pode ser utilizado em
computadores de arquiteturas diferentes.
Além do linux, existem outros sistemas
operacionais que são multiplataforma, entre eles
o FreeBSD e o Windows Server 2008 (lista não
exaustiva).
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