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PROGRAMA 
 

� Sistemas Operacionais da família Linux 
 

� Instalação, gerenciamento e utilização de sistemas Linux (Ubuntu e Gentoo) 
� Comandos para manipulação de diretório e arquivos  
� Gerenciamento de processos e Execução de programas  
� Agendamentos de tarefas  
� Redirecionamentos e Pipe  
� Discos e Partições  
� Sistema de Arquivos     
� Manipulação de contas (usuários e grupos)  
� Permissões de acesso  
� Gerenciamento de pacotes do Ubuntu (apt-get) e Gentoo (emerge)  
� Integração com sistemas Windows  

 
� Programação 

  
� Construção de algoritmos: tipos de dados simples e estruturados, variáveis e constantes, 

comandos de atribuição, comandos de entrada e saída, conceito de bloco de comandos, 
estruturas de controle, passagem de parâmetros, recursividade; programação estruturada.  

� Orientação a objetos: conceitos fundamentais, princípios de programação orientada a objetos, 
características de implementação em Java e PHP5.  

� Linguagem de programação PHP5 e Java: conceitos, comandos e funções, e a sua integração 
com  bancos de dados 

� Linguagem de programação JavaScript utilizando DOM (Document Object Model) 
� Ajax (Asynchronous Javascript And XML) em conjunto com PHP5 
� Construção de interfaces em HTML (HyperText Markup Language) e CSS (Cascading Style 

Sheets) 
 

� Projeto de Sistemas  
 

� UML (Unified Modeling Language): conceitos e aplicações 
� Padrões de Projetos 
� Bancos de dados relacionais: conceitos e gerenciamento 
� Modelo entidade-relacionamento: conceitos e aplicações 
� SQL (Structured Query Language): conceitos, linguagem de manipulação de dados (DML) e 

linguagem de definição de dados (DDL) 
� Servidor de Banco de Dados PostgreSQL: SQL, triggers e store procedures com PL/PgSQL,  

manutenção, tunnig 
 

� Redes de computadores: 
 

� Topologia de redes de computadores 
� Elementos de interconexão de redes de computadores: gateways, hubs, repeaters, bridges, 

switches e routers 
� Arquitetura em camadas (aplicação, transporte, rede, enlace e física), com ênfase nos 

protocolos utilizados para conexões na Internet (TCP/IP, algoritmos de roteamento). 
� Mecanismos de proteção: firewall, proxies e detectores de atividades de intrusão 
� Criptografia (simétrica e assimétrica), assinatura digital e autenticação. 



� Gerenciamento de serviços (em sistemas Linux): Servidor Web (Apache), E-mail (SMTP/POP3)  
e LDAP 
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