Como criar senha de root no Ubuntu
Isso é bem simples, como todo o Ubuntu.
Após instalar o Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, a senha digitada no momento da
instalação é do usuário que irá usar o sistema e não do root.
Esse usuário por sua vez irá possuir os seguintes privilégios: adm, dialout, cdrom, floppy,
audio, dip, video, plugdev, lp.
Como vocês podem ver, esse usuário lhe dará plenos poderes de usar todos os recursos de
usuário avançado de seu Ubuntu, porém esse privilégio não te torna um (root).

Então como criar o usuário ROOT?
Isso é muito simples, basta abrir o console e digitar o seguinte comando:
$ sudo passwd root
password: (digite a senha criada na instalação)
New Password Unix: (digite a senha que será do root)
Repeat Password Unix: (repita a senha que será do root)
Prontinho, você acaba de criar senha para o root.

Agora para acessar o root digite:
$ su
password: (digite a senha do root)

Beleza, agora você está como root.
Espero ter ajudado!

http://pt.wikihow.com/Alterar-a-Senha-de-Root-do-Linux

Como Alterar a Senha de Root do Linux
No sistema operacional Linux e em outros sistemas baseados em Unix, o usuário "root" é o
superusuário do sistema.
Similar à conta de administrador no Windows, o root tem controle completo sobre o sistema.
Simplesmente entre como root e com o comando "passwd" no prompt de root, você pode
mudar a senha para qualquer coisa que quiser.
Cinco passos e pronto!

Passos

1 Entre como root.
Isso pode ser feito ao digitar "su" ou "su root" no prompt do terminal

2 Insira a senha atual do root.
Não se assuste se você digitar e não aparecer nada no prompt. Isso é intencional por
razões de segurança.

3 Digite o comando "passwd" no prompt do root.

4 Digite a nova senha e repita no prompt a confirmação.

5 Saia usando o comando "exit".

Dicas
• Algumas distribuições (como Ubuntu) não têm uma conta root por padrão.
• Se você tiver um erro quando tentar entrar como root, esse pode ser o caso.

Avisos
• É muito perigoso ficar logado como root por um grande período de tempo.
• Saia da conta imediatamente após completar esse processo.
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