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                            I. 1 GESTÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS I  
 

Função: Uso e Gestão de Computadores e de Sistemas Operacionais   
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar os serviços e 
funções de Sistemas 
Operacionais, utilizando suas 
ferramentas e recursos em 
atividades de configuração, 
manipulação de arquivos, 
segurança e outras.  
2. Verificar o funcionamento 
básico dos equipamentos e 
softwares do sistema de 
informação, interpretando 
orientações de manuais.  
3. Selecionar o sistema 
operacional de acordo com as 
necessidades do usuário.  

1. Utilizar adequadamente os 
recursos de hardware dos 
computadores.  
2. Distinguir arquiteturas de 
sistemas operacionais 
identificando as vantagens e 
limitações de cada opção.  
3. Efetuar configurações nos 
softwares aplicativos  

1. Arquitetura geral de 
computadores  
2. Tipos e Estrutura do Sistema 
Operacional  
3. Funções e serviços de 
Sistema Operacional  
4. Gerenciamento dos recursos 
do sistema operacional. ( Vide 
anexo ferramenta de apoio)  

 

                                I. 2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES  
 

                Função: Instalação e Manutenção de Computadores  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar normas e 
procedimentos de utilização de 
computadores.  
2. Identificar a estrutura dos 
componentes de computadores 
e seus periféricos, analisando o 
funcionamento e 
relacionamento entre eles.  
3. Avaliar características 
técnicas, propondo 
equipamentos e componentes 
de acordo com parâmetros de 
custos e benefícios, atendendo 
as necessidades do usuário.  
4. Identificar as origens de 
falhas no funcionamento de 
computadores, periféricos, e 
softwares, especificando as 
soluções adequadas suas 
falhas.  

1. Aplicar normas e 
procedimentos de instalação e 
segurança de equipamentos de 
informática.  
2. Identificar as conexões entre 
as partes que integram o 
computador.  
3. Instalar e configurar 
computadores e seus 
periféricos utilizando softwares 
e ferramentas de montagem e 
conexão de suas partes, 
interpretando orientações dos 
manuais.  
4. Adequar programas e 
sistema operacional às 
necessidades do usuário.  

1. Normas e procedimentos 
para utilização dos laboratórios 
de informática . 
2. Sistemas numéricos 
decimais, binário e hexadecimal 
3. Noções de segurança, 
instalação elétrica e 
aterramento . 
4. Princípios de funcionamento 
de processadores, memórias e 
características dos 
equipamentos internos e 
externos . 
5. Conexão física e instalação 
de programas para 
equipamentos externos e 
internos (mouse, impressora, 
teclado, vídeo, modem, rede, 
etc;) ( vide anexo ferramentas 
de apoio)  
6. Instalação e desinstalação de 
softwares  

 

I. 3 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO  
 

Função: Lógica, Algoritmos e Métodos de Desenvolvim ento de Aplicativos  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Desenvolver algoritmos e 
fluxogramas.  
2 Interpretar algoritmos e 
outras especificações para 
codificar programas.  

1. Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas na 
representação da solução de 
problemas.  
2. Aplicar as técnicas de 
programação estruturada, 
utilizando estruturas de dados na 
resolução de problemas 
computacionais.  

1. Lógica, algoritmos, 
fluxogramas e pseudocódigos  
2. Noções de estruturas de 
dados  
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                              I. 4 OPERAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO  
 

Função: Operação de Computadores e Sistemas Operaci onais  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Selecionar programas de 
aplicação a partir da avaliação 
das necessidades do usuário.  
2 Organizar atividades de 
entrada e saída de dados de 
sistemas de informação.  

1. Identificar e utilizar 
adequadamente os principais 
softwares aplicativos na 
resolução de problemas, 
analisando seu funcionamento.  
2. Efetuar configurações nos 
softwares aplicativos  

1. Operação e configuração de 
aplicativos básicos de 
computador (Gerenciamento de 
arquivos, processadores de 
texto, planilhas, apresentações 
e Internet – Vide anexo: 
Ferramentas de Apoio)  

 

             I. 5 TÉCNICAS E LINGUAGENS PARA BANCO DE DADOS I  
 

Função: Tecnologias e Linguagens para Banco de Dado s  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Coletar dados junto ao 
usuário para aplicação em 
banco de dados.  
2. Organizar dados coletados 
de acordo com as ferramentas 
de gerenciamento.  
3. Selecionar ferramentas para 
manipulação de dados.  
4. Interpretar e analisar o 
resultado da modelagem de 
dados.  

1. Aplicar técnicas de 
modelagem de dados.  
2. Utilizar um ambiente para 
manipulação de dados no 
diverso modelo de SGBD 
(Sistemas Gerenciadores de 
Bancos de Dados).  

1. Técnicas de coleta de 
informações para banco de 
dados  
2. Estrutura de dados aplicada 
a banco de dados.  
3. Tipos de armazenamento e 
métodos de acesso aos dados. 
Modelos de banco de dados 
(DER, MER e normalização)  
4. Ambientes/ ferramentas de 
gerenciamento de bancos de 
dados. Vide anexo: 
Ferramentas de Apoio  

 

I. 6 INGLÊS INSTRUMENTAL  
 

Função: Suporte ao Usuário - Documentação Técnica  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar a língua inglesa 
ligada ao mundo dos negócios.  
2. Identificar estruturas básicas 
da língua inglesa.  
3. Distinguir as variantes 
lingüísticas da língua inglesa.  
4. Analisar e interpretar textos 
técnicos em inglês básico.  
5. Exercitar a tradução como 
ferramenta de produção e 
compreensão textual.  

1. Utilizar expressões simples 
em apresentações, ligações 
telefônicas, informações.  
2. Escolher o registro adequado 
à situação na qual se processa 
a comunicação e o vocábulo 
que melhor reflita a idéia 
pretendida, interpretando textos 
técnicos.  
3. Recorrer às tecnologias de 
apoio como dicionário e 
gramática informatizada ou 
não.  
4. Expressar-se com 
simplicidade e clareza em sua 
área de atuação, utilizando 
expressões cotidianas relativas 
à área de Informática.  

1. Técnicas de leitura 
instrumental: Compreensão de 
texto, como Skimming e 
Scanning  
2. Conversação: formas de 
comunicação cotidianas por 
meios utilizados na área 
Técnica  
3. Vocabulário: campos 
semânticos da área de 
Informática  
4. Noções sobre elaboração de 
textos simples  
5. Textos técnicos, publicitários, 
classificados, etc.  
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I. 7 LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA  
 

Função: Linguagem, Trabalho e Tecnologia  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Analisar textos técnicos/ 
comerciais da área de 
Informática, por meio de 
indicadores lingüísticos e de 
indicadores extralingüísticos.  
2. Desenvolver textos técnicos 
aplicados à área de Informática 
de acordo com normas e 
convenções específicas.  
3. Pesquisar e analisar 
informações da área de 
Informática em diversas fontes 
convencionais e eletrônicas.  
4. Definir procedimentos 
lingüísticos que levem à 
qualidade nas atividades 
relacionadas com o público 
consumidor.  

1. Utilizar recursos lingüísticos 
de coerência e de coesão, 
visando atingir objetivos da 
comunicação comercial 
relativos à área de Informática.  
2.1 Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica, 
direcionadas à área de 
Informática.  
2.2 Identificar e aplicar 
elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em 
documentação técnico-
administrativa relacionados à 
área de Informática.  
2.3 Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicado à área de Informática.  
3.1 Selecionar e utilizar fontes 
de pesquisa convencionais e 
eletrônicas.  
3.2 Aplicar conhecimentos e 
regras lingüísticas na execução 
de pesquisas específicas da 
área de Informática.  
4.1 Comunicar-se com 
diferentes públicos.  
4.2 Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área.  
4.3 Utilizar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes idéias, relações e 
necessidades profissionais.  

1. Estudos de textos técnicos/ 
comerciais aplicados à área de 
Informática, através de:  
indicadores lingüísticos:  
o vocabulário;  
o morfologia;  
o sintaxe;  
o semântica;  
o grafia;  
o pontuação;  
o acentuação, etc.  
indicadores extralingüísticos:  
o efeito de sentido e contextos 
sócioculturais;  
o modelos preestabelecidos de 
produção de texto  
2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicadas à análise e a 
produção de textos técnicos 
específicos da área de 
Informática:  
ofícios;  
memorandos;  
comunicados;  
cartas;  
avisos;  
declarações;  
recibos;  
carta-currículo;  
curriculum vitae;  
relatório técnico;  
contrato;  
memorial descritivo;  
memorial de critérios;  
técnicas de redação  
3. Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação  
4. Princípios de terminologia 
aplicados à área de Informática:  
glossário com nomes e origens 
dos termos utilizados pelo 
Informática;  
apresentação de trabalhos de 
pesquisas;  
orientações e normas 
lingüísticas para a elaboração 
do trabalho para conclusão de 
curso  
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I. 8 ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL  
 

Função: Organização Empresarial  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Organizar informações, 
estruturando-as de forma a 
suprir o processo de 
planejamento.  
2. Identificar os fundamentos, 
os objetivos, a estrutura, a 
organização e o funcionamento 
da gestão.  

1. Organizar, sob orientação 
superior, as atividades 
previstas para obtenção de 
dados e informações para o 
desenvolvimento de sistemas, 
implementando o planejamento 
tático.  
2. Resolver, de maneira eficaz, 
e adequada, os problemas de 
informações sobre o 
planejamento tático.  

1. Fundamentos do modelo 
organizacional. Estrutura do 
planejamento: estratégico, 
tático e operacional  
2. Visão global das áreas 
funcionais: mercadológica, 
financeira, produção e de 
recursos humanos  
3. Sistemas de informação e 
administração.  
4. Responsabilidade social da 
empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


