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4.4. Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas por Componente 
Curricular 

 

MÓDULO I – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE 

INFORMÁTICA PARA INTERNET 

 

I.1 – GESTÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS 

Função: Uso e Gestão de Sistemas Operacionais 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar as funções dos 

sistemas operacionais, 

utilizando suas ferramentas e 

recursos em atividades de 

configuração, manipulação de 

arquivos e segurança. 

 

 

 

 

 

 

2. Distinguir arquiteturas de 

sistemas operacionais, 

identificando as vantagens e 

limitações de cada opção. 

 

1.1. Utilizar os recursos dos 

sistemas operacionais para 

gerenciar os periféricos de 

entrada e saída (E/S). 

1.2. Realizar o gerenciamento de 

arquivos e diretórios dos 

sistemas operacionais. 

1.3. Utilizar as ferramentas de 

manutenção preventiva e 

recuperação do sistema 

operacional. 

 

2.1. Instalar e configurar sistemas 

operacionais que melhor se 

adapte às necessidades do 

usuário. 

 

1. Introdução a sistemas 

operacionais 

 

2. Introdução ao MS Windows:  

· gerenciamento de arquivos 

e diretórios; 

· registro do Windows; 

· ferramentas de sistema; 

· Windows PowerShell 

 

3. Introdução ao Linux: 

· gerenciamento de arquivos 

e diretórios; 

· comandos básicos do 

ambiente texto; 

· ferramentas administrativas 

do sistema Linux 

 

4. Ferramentas de apoio: 

· versão atual do MS 

Windows, sugestão de 

distribuição Linux: Ubuntu 

 
Observação: As ferramentas de apoio 

presentes neste currículo são sugestões da 

equipe de desenvolvimento curricular, 

selecionadas a partir de pesquisas realizadas 

com base no mercado de trabalho. As 

competências deverão ser desenvolvidas 

independente da ferramenta de apoio utilizada. 

Todas as bases tecnológicas, porém, deverão 

ser abordadas 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.2 – OPERAÇÃO DE E SOFTWARESRES APLICATIVOS I 

Função: Uso e Gestão de Sistemas Aplicativos e Internet 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar recursos dos editores 

de texto e editores de 

apresentação. 

 

 

 

 

 

2. Analisar as principais 

ferramentas de navegação e 

gerenciamento de e-mails. 

 

1.1. Selecionar e utilizar os 

editores de texto e editores 

de apresentação. 

1.2. Selecionar e utilizar recursos 

de edição de texto e de 

apresentação disponíveis na 

nuvem. 

 

2.1. Selecionar os recursos de 

acordo com as necessidades 

do usuário. 

2.2. Identificar as principais 

ferramentas de navegação 

na Internet e gerenciamento 

de e-mails. 

 

1. Recursos e ferramentas dos 

principais editores de texto: 

· ferramentas de formatação e 

adequação de texto 

segundo as normas 

vigentes; 

· recursos de editores de 

texto na nuvem 

 

2. Recursos e ferramentas dos 

principais editores de 

apresentação: 

· técnicas de produção de 

slides para apresentações 

profissionais; 

· recursos de editores de 

apresentação na nuvem 

 

3. Principais navegadores, suas 

ferramentas e 

particularidades: 

· principais ferramentas de 

busca 

 

4. Gerenciamento de e-mails: 

· configuração de envio e 

recebimento de e-mails, 

gerenciamento de diretórios, 

filtros, span e noções de 

segurança; 

· configuração dos principais 

clientes de e-mail 

 

5. Software de apoio: 

· MS Office e BR Office, 

Windows Live e Google 

Docs, Thunderbird, Windows 

Live Mail, Microsoft Outlook, 

Internet Explorer, Firefox e 

Google Chrome 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 

Observação: As ferramentas de apoio presentes neste 
currículo são sugestões da equipe de desenvolvimento 
curricular, selecionadas a partir de pesquisas realizadas 
com base no mercado de trabalho. As competências 
deverão ser desenvolvidas independente da ferramenta 
de apoio utilizada. Todas as bases tecnológicas, porém, 
deverão ser abordadas 
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I.3 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

Função: Instalação e Manutenção de Computadores 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar os componentes 

de computadores e seus 

periféricos. 

 

 

2. Identificar falhas em 

componentes, avaliando seus 

efeitos e analisando o seu 

funcionamento. 

 

1.1. Fazer conexões básicas 

entre as partes que integram 

o computador bem como a 

equipamentos externos. 

 

2.1. Executar testes, diagnósticos 

e medidas de desempenho 

em computadores e seus 

periféricos. 

2.2. Aplicar as soluções 

selecionadas para corrigir as 

falhas básicas no 

funcionamento dos 

computadores (periféricos). 

2.3. Aplicar normas e técnicas de 

segurança na instalação e 

manipulação de componentes 

e computadores. 

 

1. Princípios de funcionamento, 

evolução e características: 

· processadores; 

· placas mãe; 

· memória; 

· vídeo; 

· periféricos 

 

2. Conexão física de 

equipamentos internos e 

externos 

 

3. Montagem e manutenção de 

computadores 

 

4. Configuração do CMOS 

Setup 

 

5. Instalação e configuração de 

sistemas operacionais 

 

6. Instalação e configuração de 

drivers 

 

7. Noções de segurança, 

instalação elétrica e 

aterramento 

 

8. Ferramentas de apoio: 

· Microsoft Windows e Linux 

 
Observação: As ferramentas de apoio 

presentes neste currículo são sugestões da 

equipe de desenvolvimento curricular, 

selecionadas a partir de pesquisas realizadas 

com base no mercado de trabalho. As 

competências deverão ser desenvolvidas 

independente da ferramenta de apoio utilizada. 

Todas as bases tecnológicas, porém, deverão 

ser abordadas 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 Prática 40 Total 40 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.4 – DESENVOLVIMENTO E E DESIGNGN DE DE WEBSITESES I 

Função: Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas para Internet 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Desenvolver páginas 

estáticas. 

 

 

2. Analisar a estrutura básica 

de uma página em HTML. 

 

1.1. Utilizar ambientes de 

desenvolvimento na 

elaboração de websites. 

 

2.1. Identificar a estrutura básica 

e as principais tags em uma 

página web. 

2.2. Aplicar os recursos de 

formatação em páginas web. 

 

1. Conceitos históricos e 

evolução de websites 

 

2. Estrutura básica de páginas 

web: 

· principais tags de HTML; 

· formatação de uma página; 

· inserção de imagens; 

· criação de vínculos; 

· criação de tabelas; 

· frames; 

· formulários 

 

3. Folha de estilos (CSS) 

 

4. Ambientes de 

desenvolvimento de websites 

 

5. Software de apoio: 

· editor de texto 

 
Observação: As ferramentas de apoio 

presentes neste currículo são sugestões da 

equipe de desenvolvimento curricular, 

selecionadas a partir de pesquisas realizadas 

com base no mercado de trabalho. As 

competências deverão ser desenvolvidas 

independente da ferramenta de apoio utilizada. 

Todas as bases tecnológicas, porém, deverão 

ser abordadas 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.5 – LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Função: Lógica, Algoritmos e Métodos de Desenvolvimento de Aplicativos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Interpretar a lógica 

computacional. 

 

 

 

 

2. Interpretar e desenvolver 

pseudocódigos, algoritmos e 

fluxogramas. 

 

1.1. Utilizar estruturas de dados 

na resolução de problemas 

computacionais. 

1.2. Executar procedimentos de 

testes de programas. 

 

2.1. Utilizar modelos, 

pseudocódigos e ferramentas 

na representação de 

problemas. 

2.2. Aplicar as técnicas de 

programação estruturada. 

 

1. Introdução à lógica 

computacional: 

· algoritmos, fluxogramas e 

pseudocódigos; 

· variáveis; 

· desvios condicionais; 

· laços de repetição; 

· vetores, matrizes; 

· funções e procedimentos 

 

2. Software de apoio: 

· Linguagem C, Java Script 

 
Observação: As ferramentas de apoio 

presentes neste currículo são sugestões da 

equipe de desenvolvimento curricular, 

selecionadas a partir de pesquisas realizadas 

com base no mercado de trabalho. As 

competências deverão ser desenvolvidas 

independente da ferramenta de apoio utilizada. 

Todas as bases tecnológicas, porém, deverão 

ser abordadas 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 Prática 100 Total 100 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 100 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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I.6 – ARTE DIGITAL  

Função: Concepção e Representação do Projeto 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar e interpretar com 

criticidade os elementos que 

compõem o design. 

 

2. Avaliar novas tendências, 

conceitos, ferramentas e 

técnicas que possibilitam 

conceber um projeto de estilo 

próprio, criativo e atualizado. 

 

1.1. Utilizar as ferramentas do 

editor gráfico para 

manipulação de imagens. 

 

2.1. Definir interface de 

comunicação e interatividade. 

2.2. Atualizar informações gráficas 

e textuais. 

 

1. Noções de desenho: 

· à mão livre 

 

2. Composição da imagem: 

· textura, forma, planos, etc 

 

3. Conceitos de produção e 

tratamento de imagens: 

· imagens vetoriais e bitmaps; 

· pixel e retícula; 

· teoria das cores; 

· tipografia; 

· acessibilidade; 

· tipos e formatos de arquivos 

 

4. Edição gráfica de imagens 

 

5. Ferramentas de pintura 

 

6. Ferramentas de edição e 

tratamento 

 

7. Transformação 

 

8. Filtros 

 

9. Camadas 

 

10. Estruturas vetoriais 

 

11. Software de apoio: 

· Adobe, PhotoShop, Corel, 

Photo Paint 

 

Observação: As ferramentas de apoio 
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presentes neste currículo são sugestões da 

equipe de desenvolvimento curricular, 

selecionadas a partir de pesquisas realizadas 

com base no mercado de trabalho. As 

competências deverão ser desenvolvidas 

independente da ferramenta de apoio utilizada. 

Todas as bases tecnológicas, porém, deverão 

ser abordadas 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.7 – EMPREENDEDORISMO 

Função: Planejamento Empreendedor 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Desenvolver e/ ou fortalecer 

autoestima positiva, por 

meio do autoconhecimento e 

desenvolvimento de 

competências que 

favoreçam escolhas 

profissionais motivadoras e 

significativas. 

 

2. Identificar oportunidades e 

planejar a criação e 

desenvolvimento de 

negócios inovadores, 

elaborando um plano de 

negócio, com vistas a 

aumentar suas chances de 

sucesso. 

 

3. Analisar cenários, 

desenvolver ideias, inovar e 

buscar novas oportunidades 

para as organizações em 

que possa atuar. 

 

1.1. Identificar competências 

pessoais e profissionais. 

1.2. Selecionar projetos que 

possibilitem a geração de 

benefícios para si e para a 

sociedade. 

 

 

 

2.1. Agir com atitude 

empreendedora. 

2.2. Estruturar um plano de 

negócios. 

 

 

 

 

 

3.1. Visualizar os processos 

operacionais de uma 

organização. 

3.2. Identificar oportunidades de 

inovação no ambiente de 

trabalho. 

3.3. Apresentar propostas de 

inovação e/ ou alteração de 

procedimentos/ processos. 

 

1. Autoconhecimento e 

autoimagem 

 

2. Identificação de talento e 

características 

empreendedoras 

 

3. Visão empreendedora 

 

4. Perfil profissional: 

· valores, escolhas e metas 

significativas 

 

5. Planejamento e 

desenvolvimento profissional: 

· comunicação interpessoal: 

o capacidade de 

persuasão e expansão 

da rede de 

relacionamentos 

· atitude empreendedora 

como diferencial para criar 

projetos profissionais  

inovadores voltado para a 

área de Informática para 

Internet 

 

6. Plano de negócios: 

· sumário executivo; 

· análise de mercado; 

· plano de marketing; 

· plano operacional; 

· plano financeiro; 

· construção de cenários; 

· avaliação estratégica 

 

7. Desenvolvimento de produtos 

e serviços inovadores 

voltados para a área de 

Informática para Internet 

 

8. Intraempreendedorismo 

 

9. Características do 

intraempreendedor 
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10. O papel das organizações e 

o intraempreendedorismo 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.8 – INGLÊS INSTRUMENTAL 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Apropriar-se da língua 

inglesa como instrumento de 

acesso à informação e à 

comunicação profissional. 

 

 

 

 

 

2. Analisar e produzir textos da 

área profissional de atuação, em 

língua inglesa, de acordo com 

normas e convenções 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Interpretar a terminologia 

técnico-científica da área 

profissional, identificando 

equivalências entre português e 

inglês (formas equivalentes do 

termo técnico). 

 

1.1 Comunicar-se oralmente na 

língua inglesa no ambiente 

profissional, incluindo 

atendimento ao público. 

1.2 Selecionar estilos e formas 

de comunicar-se ou expressar-

se, adequados ao contexto 

profissional, em língua inglesa. 

 

2.1 Empregar critérios e aplicar 

procedimentos próprios da 

interpretação e produção de 

texto da área profissional. 

2.2 Comparar e relacionar 

informações contidas em textos 

da área profissional nos diversos 

contextos de uso. 

2.3 Aplicar as estratégias de 

leitura e interpretação na 

compreensão de textos 

profissionais.            

2.4 Elaborar textos técnicos 

pertinentes à área de atuação 

profissional, em língua inglesa. 

 

3.1 Pesquisar a terminologia da 

habilitação profissional. 

3.2 Aplicar a terminologia da 

área profissional/habilitação 

profissional. 

3.3 Produzir pequenos 

glossários de equivalências 

(listas de termos técnicos e/ou 

científicos) entre português e 

inglês, relativos à área 

profissional/habilitação 

profissional. 

1. Listening 

· Compreensão auditiva 

de diversas situações no 

ambiente profissional: 

ü atendimento a 

clientes, colegas 

de trabalho e/ou 

superiores, 

pessoalmente 

ou ao telefone; 

ü apresentação 

pessoal, da 

empresa e/ou 

de projetos. 

 

2. Speaking 

· Expressão oral na 

simulação de contextos 

de uso profissional: 

ü atendimento a 

clientes, colegas 

de trabalho e/ou 

superiores, 

pessoalmente 

ou ao telefone. 

 

3. Reading 

· Estratégias de leitura e 

interpretação de textos;  

· Análise dos elementos 

característicos dos 

gêneros textuais 

profissionais;  

· Correspondência 

profissional e materiais 

escritos comuns ao eixo, 

como manuais técnicos 

e documentação 

técnica. 

 

4. Writing 

· Prática de produção de 

textos técnicos da área 

de atuação profissional; 

e-mails e gêneros 

textuais comuns ao eixo 
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tecnológico. 

 

5. Grammar Focus 

· Compreensão e usos 

dos aspectos 

linguísticos 

contextualizados. 

 

6. Vocabulary 

· Terminologia técnico-

científica; 

· Vocabulário específico 

da área de atuação 

profissional. 

 

7. Textual Genres 

· Dicionários; 

· Glossários técnicos;  

· Manuais técnicos;  

· Folhetos para 

divulgação;  

· Artigos técnico-

científicos;  

· Carta comercial; 

· E-mail comercial;  

· Correspondência 

administrativa. 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.9 – LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar textos técnicos, 
administrativos e comerciais da 
área de Informática para Internet 
por meio de indicadores 
linguísticos e de indicadores 
extralinguísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desenvolver textos técnicos, 
comerciais e administrativos 
aplicados à área de Informática 
para Internet, de acordo com 
normas e convenções 
específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pesquisar e analisar 
informações da área de 
Informática para Internet, em 
diversas fontes, convencionais e 
eletrônicas. 
 
 
 
 
4. Interpretar a terminologia 
técnico-científica da área 
profissional. 
 
 
5. Comunicar-se, oralmente e 
por escrito, utilizando a 
terminologia técnico-científica da 
profissão. 

1.1 Identificar indicadores 
linguísticos e indicadores 
extralinguísticos de produção de 
textos técnicos. 
1.2 Aplicar procedimentos de 
leitura instrumental (identificação 
do gênero textual, do público-
alvo, do tema, das palavras-
chave, dos elementos coesivos, 
dos termos técnicos e 
científicos, da ideia central e dos 
principais argumentos). 
1.3 Aplicar procedimentos de 
leitura especializada 
(aprofundamento do estudo do 
significado dos termos técnicos, 
da estrutura argumentativa, da 
coesão e da coerência, da 
confiabilidade das fontes). 
 
2.1 Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica e 
comercial direcionadas à área 
de atuação. 
2.2 Identificar e aplicar 
elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em 
documentação técnico-
administrativos relacionados à 
área de Informática para 
Internet. 
2.3 Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicados à área de atuação. 
 
3.1 Selecionar e utilizar fontes 
de pesquisa convencionais e 
eletrônicas. 
3.2 Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na execução 
de pesquisas específicas da 
área de Informática para 
Internet. 
 
4.1 Pesquisar a terminologia 
técnico-científica da área. 
4.2 Aplicar a terminologia 
técnico-científica da área. 
 
5.1 Selecionar termos técnicos e 
palavras da língua comum, 
adequados a cada contexto. 
5.2 Identificar o significado de 

1. Estudos de textos 
técnicos/comerciais aplicados à 
área de Informática para 
Internet, a partir do estudo de: 

· Indicadores linguísticos: 
ü vocabulário; 
ü morfologia; 
ü sintaxe; 
ü semântica; 
ü grafia; 
ü pontuação; 
ü acentuação, 

entre outros. 

· Indicadores 
extralinguísticos: 

ü efeito de sentido 
e contextos 
socioculturais; 

ü modelos pré-
estabelecidos de 
produção de 
texto; 

ü contexto 
profissional de 
produção de 
textos (autoria, 
condições de 
produção, 
veículo de 
divulgação, 
objetivos do 
texto, público-
alvo). 

 
2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicados à análise e à 
produção de textos técnicos 
específicos da área de 
Informática para Internet. 
 
3. Modelos de Redação Técnica 
e Comercial aplicados à área de 
Informática para Internet 

· Ofícios; 

· Memorandos; 

· Comunicados; 

· Cartas; 

· Avisos; 

· Declarações; 

· Recibos; 

· Carta-currículo; 

· Currículo; 
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termos técnico-científicos 
extraídos de texto, artigos, 
manuais e outros gêneros 
relativos à área profissional. 
5.3 Redigir textos pertinentes ao 
contexto profissional, utilizando 
a termologia técnico-científica da 
área de estudo. 
5.4 Preparar apresentações 
orais pertinentes ao contexto da 
profissão, utilizando a termologia 
técnico-científica. 

· Relatório técnico; 

· Contrato; 

· Memorial descritivo; 

· Memorial de critérios; 

· Técnicas de redação. 
 
4. Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação (variantes da 
linguagem formal e de 
linguagem informal) 
 
5. Princípios de terminologia 
aplicados à área de Informática 
para Internet 

· Glossário dos termos 
utilizados na área de 
Informática para 
Internet. 

 
6. Apresentação de trabalhos 
técnico-científicos 

· Orientações e normas 
linguísticas para a 
elaboração do trabalho 
técnico-científico 
(estrutura de trabalho 
monográfico, resenha, 
artigo, elaboração de 
referências 
bibliográficas). 

 
7. Apresentação oral 

· Planejamento da 
apresentação; 

· Produção da 
apresentação 
audiovisual; 

· Execução da 
apresentação. 

 
8. Técnicas de leitura 
instrumental 

· Identificação do gênero 
textual; 

· Identificação do público-
alvo; 

· Identificação do tema; 

· Identificação das 
palavras-chave do texto; 

· Identificação dos termos 
técnicos e científicos; 

· Identificação dos 
elementos coesivos do 
texto; 

· Identificação da ideia 
central do texto; 

· Identificação dos 
principais argumentos e 
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sua estrutura. 
 
9. Técnicas de leitura 

especializada 

· Estudo dos significados 
dos termos técnicos; 

· Identificação e análise 
da estrutura 
argumentativa; 

· Estudo do significado 
geral do texto 
(coerência) a partir dos 
elementos coesivos e de 
argumentação; 

· Estudo da confiabilidade 
das fontes. 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 


