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CAPÍTULO 4  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

4.1. Estrutura Modular 

O currículo foi organizado de modo a garantir o que determina a Lei Federal n.º 9394, de 

20-12-1996; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-

9-2012; Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23-7-2004, 

assim como as competências profissionais que foram identificadas pelo Ceeteps, com a 

participação da comunidade escolar. 

A organização curricular da Habilitação Profissional de Técnico em INFORMÁTICA está 

organizada de acordo com o Eixo Tecnológico de “Informação e Comunicação” e 

estruturada em módulos articulados, com terminalidade correspondente à qualificação 

profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho. 

Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de distintos 

campos disciplinares e, por meio de atividades formativas, integram a formação teórica à 

formação prática, em função das capacidades profissionais que se propõem desenvolver. 

Os módulos, assim constituídos, representam importante instrumento de flexibilização e 

abertura do currículo para o itinerário profissional, pois que, adaptando-se às distintas 

realidades regionais, permitem a inovação permanente e mantêm a unidade e a 

equivalência dos processos formativos. 

A estrutura curricular que resulta dos diferentes módulos estabelece as condições básicas 

para a organização dos tipos de itinerários formativos que, articulados, conduzem à 

obtenção de certificações profissionais. 

 

4.2. Itinerário Formativo 

O curso de TÉCNICO EM INFORMÁTICA é composto por três módulos. 

 

O aluno que cursar o MÓDULO I concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível 

Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA. 

 

O aluno que cursar os MÓDULOS I e II concluirá a Qualificação Profissional Técnica de 

Nível Médio de AUXILIAR EM PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES. 
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Ao completar os MÓDULOS I, II e III, o aluno receberá o Diploma de TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA, desde que tenha concluído, também, o Ensino Médio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 

 
Qualificação 

Profissional Técnica 
de Nível Médio de 

AUXILIAR DE 

INFORMÁTICA 

Qualificação 
Profissional Técnica 

de Nível Médio de 
AUXILIAR EM 

PROGRAMAÇÃO DE 

COMPUTADORES 

 

Habilitação 
Profissional 

Técnica de Nível 
Médio de TÉCNICO 

EM INFORMÁTICA 
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4.3. Proposta de Carga Horária por Componente Curricular 

 

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

INFORMÁTICA 

 

Componentes 

Curriculares 
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I.1 – Lógica de Programação 00 00 100 100 100 100 80 80 

I.2 – Técnicas de Programação para 
Internet I 

00 00 60 50 60 50 48 40 

I.3 – Técnicas de Linguagens para 
Banco de Dados I 

00 00 60 50 60 50 48 40 

I.4 – Análise de Sistemas 00 00 40 50 40 50 32 40 

I.5 – Gestão de Sistemas Operacionais 
I 

00 00 60 50 60 50 48 40 

I.6 – Operação de Software Aplicativo 00 00 60 50 60 50 48 40 

I.7 – Instalação e Manutenção de 
Computadores 

00 00 40 50 40 50 32 40 

I.8 – Inglês Instrumental 40 50 00 00 40 50 32 40 

I.9 – Linguagem, Trabalho e 
Tecnologia 

40 50 00 00 40 50 32 40 

Total 80 100 420 400 500 500 400 400 
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MÓDULO II – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 

 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 
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II.1 – Técnicas de Orientação a 
Objetos 

60 50 00 00 60 50 48 40 

II.2 – Técnicas de Programação para 
Internet II 

00 00 60 50 60 50 48 40 

II.3 – Técnicas de Linguagens para 
Banco de Dados II 

00 00 40 50 40 50 32 40 

II.4 – Desenvolvimento de Software I 00 00 100 100 100 100 80 80 

II.5 – Programação de Computadores I 00 00 100 100 100 100 80 80 

II.6 – Gestão de Sistemas 
Operacionais II 

00 00 60 50 60 50 48 40 

II.7 – Empreendedorismo e Inovação 40 50 00 00 40 50 32 40 

II.8 – Planejamento do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) em 
Informática 

40 50 00 00 40 50 32 40 

Total 140 150 360 350 500 500 400 400 
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MÓDULO III – Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

Componentes 

Curriculares 

Carga Horária 
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III.1 – Redes de Comunicação de 
Dados 

00 00 60 50 60 50 48 40 

III.2 – Tecnologias para Mobilidade 00 00 60 50 60 50 48 40 

III.3 – Técnicas de Linguagens para 
Banco de Dados III 

00 00 40 50 40 50 32 40 

III.4 – Desenvolvimento de Software II 00 00 100 100 100 100 80 80 

III.5 – Programação de Computadores 
II 

00 00 100 100 100 100 80 80 

III.6 – Segurança Digital 40 50 00 00 40 50 32 40 

III.7 – Ética e Cidadania 
Organizacional 

40 50 00 00 40 50 32 40 

III.8 – Desenvolvimento do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) em 
Informática 

00 00 60 50 60 50 48 40 

Total 80 100 420 400 500 500 400 400 
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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 

 

I.1 – LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Função: Lógica, Algoritmos e Métodos de Desenvolvimento de Aplicativos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Desenvolver e interpretar 
algoritmos, fluxogramas e 
pseudocódigos para codificar 
programas. 
 

1.1. Identificar situações 
problema, propondo soluções 
computacionais. 
1.2. Utilizar técnicas de 
programação estruturada, 
através de modelos, 
pseudocódigos e ferramentas. 
 

1. Introdução à Lógica de 
Programação: 

 conceitos básicos; 

 construção de algoritmos: 
o fluxogramas e 

pseudocódigos 
 
2. Definição e criação de 
Variáveis e Constantes 
 
3. Operadores Aritméticos e 
Expressões Aritméticas 
 
4. Operadores Relacionais 
 
5. Operadores Lógicos e 
Expressões Lógicas 
 
6. Comandos de Entrada, 
Processamento e Saída 
 
7. Funções pré-definidas 
 
8. Estruturas de Controle: 

 Sequencial; 

 Condicional; 

 Repetição 
 
9. Vetores e Matrizes 

 

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 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 160 
Página nº 22 

 

I.2 – TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET I 

Função: Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas para Internet 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Interpretar e desenvolver 
páginas para Web. 
 

1.1. Coletar dados e 
informações de usuários para 
elaboração de páginas para 
Internet. 
1.2. Utilizar adequadamente 
ferramentas para desenvolver 
páginas de Internet. 
1.3. Aplicar as técnicas e 
normas internacionais (W3C) no 
desenvolvimento de páginas 
para Internet. 
 

1. Introdução aos Navegadores 
Web 
 
2. Estrutura básica do HTML: 

 Declaração de Tipo de 
Documento (DocType 
Declaration); 

 criação de comentários; 

 lista de Metatags; 

 atributos e especificações 
 
3. Definição dos conceitos de 
HTML: 

 publicação do documento, 
comandos formatações e 
separadores; 

 formatações frases e 
cabeçalho; 

 propriedades: 
o bordas, cor de fundo 

(background e 
foreground), fonte, cor, 
tamanho, família 

 listas: 
o ordenadas, não 

ordenadas e de termos/ 
definições 

 
4. Formulários (Forms): 

 ações (action); 

 objetos (text, password, 
hidden, textarea, select, 
checkbox, radio, buttons) 

 
5. Folha de estilo em cascata 
(Cascading Style Sheets – 
CSS): 

 atributo, classe, 
propriedade, cores 
(padronização de cores para 
Web (RGB e Hexadecimal), 
criação de comentários em 
CSS); 

 link para uma folha de estilo 
externa; 

 propriedades de folha de 
estilo (class e identification) 

 
6. Conceito de Tableless: 

 div, imagens, bordas, link, 
propriedades, abreviações, 
espaçamentos (internos e 
externos) e medidas 
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reconhecidas (px, pt,  e mm, 
cm, %,  em) pelo CSS 

 
7. Inserção de links: 

 internos e externos, 
formatação dos links em 
CSS; 

 inserção de imagens; 

 formatando listas com 
propriedades CSS: 
o ordenadas, não 

ordenadas e de termos/ 
definições 

 
8. Conceito de Frames: 

 implementação e 
propriedades com CSS 

 
9. Criação de Layouts em 
camadas (tableless) e modelos 
de formatação visual em CSS 
(display, position, float, clear, 
etc.) 
 
10. Sintaxe do Javascript: 

 in-line, interno e externo; 

 comentários em javascript: 
o na linha e em bloco 

 criação de variáveis em 
javascript; 

 objeto document e método 
write; 

 concatenação em javascript; 

 objeto window  e métodos 
(alert, open, prompt, close, 
comfirm) em javascript; 

 operadores lógicos, 
aritméticos e relacionais  em 
javascript 

 
11. Estruturas de Controle: 

 Sequencial; 

 Condicional; 

 Repetição 
 
12. Utilização de funções pré-
definidas e criação de funções 
em javascript 
 
13. Utilização de Métodos e 
Eventos em Javascript 
 
14. Validação de Formulários em 
Javascript 

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.3 – TÉCNICAS DE LINGUAGENS PARA BANCO DE DADOS I 

Função: Elaborar Modelo Conceitual e Lógico para Banco de Dados 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Contextualizar, investigar e 
desenvolver modelo para 
aplicação em banco de dados. 
 

1.1. Coletar dados sobre 
informações que devam ser 
armazenadas em banco de 
dados. 
1.2. Selecionar de forma 
organizada as informações. 
1.3. Aplicar as técnicas de 
modelagem na elaboração de 
banco de dados. 
 

1. Introdução a banco de dados: 

 história, definição, 
importância dos sistemas de 
bancos de dados nas 
organizações 

 
2. Projeto de banco de dados: 

 características de SGBD 
(Sistema de Gerenciamento 
de Banco de Dados); 

 modelo conceitual; 

 modelo lógico – Regras de 
Derivação e Regras de 
Restrição – DER e MER; 

 Dicionário de Dados 
 
3. Metodologia CASE: 

 definição de ferramentas 
CASE (Computer-Aided 
Software Engineering); 

 utilização de ferramenta 
CASE para modelagem de 
dados 

 
4. Modelo Lógico: 

 Entidade: 
o classificações de 

Entidades; 
o representações de 

Entidades 

 Atributos: 
o classificações de 

Atributos; 
o representações de 

Atributos 

 Identificar e modelar 
Entidades; 

 distinguir Atributos e 
Entidades; 

 analisar e modelar de 
Atributos; 

 relacionamentos; 

 representação gráfica de 
entidades, atributos e 
relacionamentos; 

 grau de relacionamento 
(binário/ ternário); 

 comparação entre 
relacionamentos 

 
5. Tipos de Restrições de 
Integridade: 

 Integridade Relacional; 
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 Integridade Referencial 
 
6. Grau de cardinalidade 
 
7. Autorrelacionamento 
(Reflexivo ou Recursivo) 
 
8. Especialização e 
generalização (superclasses e 
subclasses, supertipo e 
subtipos) 
 
9. Domínio 
 
10. Tabelas 
 
11. Projeto lógico de banco de 
dados 
 
12. Normalização de tabelas 
 
13. Aplicação das formas 
normais (1, 2, 3 e 4) 
 
14. Forma normal de boyce/ 
codd (FNBC) 
 
 

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.4 – ANÁLISE DE SISTEMAS 

Função: Elaborar e Analisar Projetos de Sistemas 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Contextualizar e aplicar 
técnicas de modelagem de 
dados para desenvolvimento de 
projetos de sistemas. 
 

1.1. Identificar técnicas de 
modelagem de sistemas. 
1.2. Coletar requisitos de 
usuários e sistemas. 
1.3. Modelar sistemas de acordo 
com as especificações. 
 

1. Conceito de Engenharia de 
Sistemas 
 
2. Conceito de Análise de 
Sistema Estruturado 
 
3. Estudo de viabilidade 
 
4. Especificação de requisitos: 

 princípios; 

 requisitos funcionais e não 
funcionais; 

 requisitos de usuário e 
sistema; 

 técnicas para levantamento 
de requisitos: 
o Brainstorm, entrevista, 

questionários, 
observação, análise de 
texto, aprendizagem 
com o usuário e 
reutilização de requisitos 

 prototipação; 

 modelos e padrões 
 
5. Modelagem e arquitetura: 

 conceitos; 

 modelagem de contexto; 

 modelagem de 
comportamento 

 
6. Fluxo de dados: 

 processo; 

 fluxo de informação; 

 transformações e 
transações 

 
7. Dicionário de Dados 
 
8. Diagrama de Estado e 
Contexto 
 
9. Modelagem de Processos 
 
10. Conceitos básicos de 
modelagem de objetos: 

 classificação, generalização, 
agregação e associação 

 
11. Conceitos de UML 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 Prática 40 Total 40 Horas-aula Prática em 
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Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
Laboratório 
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I.5 – 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 destinados a 
estações de trabalho, utilizando 
suas ferramentas e recursos em 
atividades de configuração e 
manipulação de arquivos. 
 

1.1. Utilizar adequadamente os 
recursos dos Sistemas 
Operacionais. 
1.2. Efetuar configurações nos 
Sistemas Operacionais. 
1.3. Identificar pastas e arquivos 
de uso comum, configurando o 
seu compartilhamento. 
 

1. Sistemas Operacionais: 

 Funções;  

 Tipos (Monotarefa, 
Multitarefa e 
Multiprocessado); 

 Estrutura (Modos de Acesso 
e Arquitetura); 

 Gerencia de Processos; 

 Utilização, formas de 
visualização e versões de 
diferentes Sistemas 
Operacionais (DOS, 
Windows e Linux) 
 

 
2. DOS: 

 introdução ao DOS, 
comandos de 
gerenciamento de diretórios 
e arquivos, comandos de 
configuração de ambiente 

 
3. Windows – Área de Trabalho 
(ícones, barras, botão iniciar, 
janelas, ambiente, entre outros): 

 gerenciamento de pastas e 
arquivos (Windows Explorer,  
características dos arquivos, 
compactação, entre outros); 

 aplicativos básicos 
(WordPad, Bloco de Notas, 
Calculadora, Barra Lateral); 

 ferramentas do sistema 
(Agendador de Tarefas, 
defrag, scandisk, limpeza de 
disco, informações do 
sistema, restauração do 
sistema); 

 ferramentas de 
acessibilidade (lupa, 
narrador, teclado virtual); 

 segurança (Windows 
Update, Defender, contas de 
usuários) 

 
4. Introdução ao Linux: 

 histórico, software livre, 
distribuições, sistema 
multiusuário e multitarefa,  
requisitos de hardware,  
interfaces gráficas, modo 
texto, sistemas de arquivos, 
Dual Boot e Linux Swap; 
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 Interface Gráfica (utilização 
da Interface Gráfica; tipos de 
Interface Gráfica e principais 
configurações; comandos 
iniciais); 

 Modo Texto (importância do 
usuário root, password, o 
prompt de comandos: ls e 
seus parâmetros, caracteres 
curingas (*, ? e [ ]),  date, 
mv, cd, rm, rmdir; 
compilador gcc; nomes de 
arquivos, extensões, 
permissões, cores, df,  
shutdown, halt, cal, pwd, 
clear, free, exit, logout, login, 
finger, whoami, who, man e 
scripts em Linux; 

 criação e operação de 
arquivos e comandos 
administrativos: vi, cat, find, 
gzip, gunzip, tar, adduser, 
passwd, chmod, chown, 
groupadd 

 

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.6 – OPERAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO 

Função: Operação de aplicativos para edição de texto, apresentações, planilhas eletrônicas e 

gerenciamento de contas de e-mail 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Selecionar e operar 
programas de aplicação a partir 
da avaliação das necessidades 
do usuário. 
 

1. Identificar, utilizar e configurar 
adequadamente os principais 
softwares aplicativos na 
resolução de problemas. 
 

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  
1. editor de texto: 

o quebra de seção, 
sumários, comentários, 
formatação de páginas e 
parágrafos, tabulação, 
cabeçalho e rodapé, 
mala direta, tabelas, 
marcadores e 
numeração, citações e 
bibliografia 

 
2. Recursos e ferramentas dos 
principais editores de 
apresentação:  
técnicas de produção de slides 
para apresentações 
profissionais;  
 

 apresentações: 
o criação de slides, leiaute 

e design, animações, 
clipes de mídia, 
hyperlinks e botões, 
métodos para 
apresentações visuais 

 
o recursos de editores de 

apresentação na nuvem  
 
3. Recursos e ferramentas das 
principais planilhas eletrônicas: 
funções: ferramentas de 
formatação, fórmulas e funções, 
gráficos estáticos dinâmicos, 
filtros, validações, formatação 
condicional subtotais, 
formulários, classificações e 
proteção. 
 
4. Principais navegadores, 
ferramentas e particularidades:  
Principais ferramentas de busca  
 
5. Gerenciamento de e-mails:  
configuração de envio e 
recebimento de e-mails, 
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gerenciamento de diretórios, 
filtros, spam e noções de 
segurança;  
configuração dos principais 
clientes de e-mail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

Função: Instalação, Manutenção e Configuração de Computadores 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar a estrutura dos 
componentes de computadores 
e seus periféricos analisando as 
origens de falhas no seu 
funcionamento em conformidade 
com as normas e procedimentos 
de utilização de acordo com as 
necessidades do usuário  

1.1 Instalar e configurar 
computadores e periféricos 
utilizando softwares, ferramentas 
de montagem e suas conexões, 
interpretando orientações dos 
manuais, seguindo as normas e 
procedimentos de segurança. 
 
1.2 Identificar as conexões entre 
as partes que integram o 
computador, detectando 
problemas em seu 
funcionamento 
 

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. Diferenças entre placas-mães: 

 off-board e on-board 
 
5. Princípios de funcionamento 
de processadores, tipos e 
fabricantes 
 
6. Tipos de memórias: 

 características e diferenças 
 
7. Armazenamento: 

 tipos de HD: 
o IDE, SATA, SCSI, entre 

outros 
 
8. Conexão física dos 
componentes que formam o 
computador 
 
9. Configuração do SETUP 
 
10. Instalação de Sistemas 
Operacionais 
 
11. Instalação de Softwares 
(drivers) 
 
12. Noções de manutenção 
preventiva e soluções de 
problemas em computadores 
 
13. Checagem dos componentes 
de um computador para verificar 
seu funcionamento 

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.8 – INGLÊS INSTRUMENTAL 

Função: Suporte ao Usuário – Documentação Técnica 

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: 

 atendimento a 

clientes, colegas 

de trabalho e/ou 

superiores, 

pessoalmente 

ou ao telefone; 

 apresentação 

pessoal, da 

empresa e/ou 

de projetos. 

 

2. Speaking 

 Expressão oral na 

simulação de contextos 

de uso profissional: 

 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 

tecnológico. 
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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 por meio de 
indicadores linguísticos e de 
indicadores extralinguísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desenvolver textos técnicos, 
comerciais e administrativos 
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. 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. 
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. 
 
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 
termos técnico-científicos 
extraídos de texto, artigos, 
manuais e outros gêneros 

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

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

entre outros. 

 Indicadores 
extralinguísticos: 

 efeito de sentido 
e contextos 
socioculturais; 

 modelos pré-
estabelecidos de 
produção de 
texto; 

 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. 
 
3. Modelos de Redação Técnica 
e Comercial aplicados à área de 
Informática 

 Ofícios; 

 Memorandos; 

 Comunicados; 

 Cartas; 

 Avisos; 

 Declarações; 

 Recibos; 

 Carta-currículo; 

 Currículo; 

 Relatório técnico; 
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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. 

 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 

 Glossário dos termos 
utilizados na área de 
Informática. 

 
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 
sua estrutura. 

 
9. Técnicas de leitura 
especializada 
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 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 
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MÓDULO II – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR EM 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 

 

II.1 – TÉCNICAS DE ORIENTAÇÃO A OBJETOS 

Função: Metodologia de Orientação a Objetos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Compreender os conceitos e 
técnicas de orientação a objetos 
e sua aplicação em 
programação. 
 

1.1. Identificar conceitos e 
técnicas de orientação a objetos. 
1.2. Utilizar as técnicas de 
orientação a objetos na 
elaboração de projetos para o 
desenvolvimento de sistemas. 
 

1. Introdução à Orientação a 
Objetos: 

 objetos e classes: 
o atributos e métodos 

 tipos de atributos: 
o público, privado e 

protegido 

 tipos de métodos: 
o público, privado e 

protegido; 
o específicos, de acesso e 

construtores 
 
2. Abstração 
 
3. Encapsulamento 
 
4. Relação de objetos: 

 associação, agregação, 
composição e dependência 

 
5. Herança: 

 reutilização de código, de 
construtores, de métodos 
abstratos, de superclasses e 
de subclasses 

 
6. Polimorfismo: 

 subclasse, sobrescrita de 
método e sobrecarga de 
método 

 
7. Interfaces: 

 padronização 
 
8. Classes e métodos abstratos 
 
9. Exceções 
 
Componentes curriculares 
para aplicação dos conceitos: 

 Desenvolvimento de 
Software I e II e 
Programação de 
Computadores I e II 

 

Carga Horária (Horas-aula) 
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Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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II.2 – TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET II 

Função: Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas para Internet com Acesso a Base de 

Dados 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Desenvolver aplicações para 
web, estabelecendo conexões 
com o banco de dados. 
 

1.1. Aplicar as técnicas de 
programação para internet no 
desenvolvimento de páginas 
web. 
1.2. Criar formulários para 
websites com conexão a banco 
de dados. 
 

1. Introdução à Linguagem de 
Programação Web para 
servidor: 

 instalação do servidor web: 

 compartilhamento de pastas 
web e suas permissões 

 
2. Componentes da linguagem: 

 tipos e escopo de variáveis; 

 variáveis de ambiente 
 
3. Operadores aritméticos e 
lógicos 
 
4. Comandos de controle de 
fluxo: 

 condicional e laço de 
repetição 

 
5. Criação de funções: 

 formatação da função Data 
 
6. Função para 
reaproveitamento de código: 

 elaboração de bibliotecas de 
funções; 

 conjunto de funções: 
o envio de e-mail e upload 

 
7. Arquitetura cliente/ servidor 
 
8. Variáveis especiais: 

 de Seção e Cookies 
 
9. Formulários, arquivos remotos 
e tratamento de erros: 

 passagem de parâmetro e 
validação de campos 

 
10. Acesso ao banco de dados 

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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II.3 – TÉCNICAS DE LINGUAGENS PARA BANCO DE DADOS II 

Função: Implementação Física no Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Construir banco de dados, 
definindo seus relacionamentos 
e utilizando as técnicas e 
linguagens adequadas. 
 

1.1. Identificar e selecionar 
sistemas gerenciadores de 
banco de dados de acordo com 
os requisitos levantados. 
1.2. Aplicar as técnicas e 
linguagens na construção de 
tabelas com base em modelos 
de banco de dados previamente 
definidos. 
1.3. Manipular as informações 
do banco de dados, de acordo 
com as necessidades 
detectadas junto ao cliente. 
 

1. Revisão das regras de 
conversão do modelo conceitual 
para o modelo relacional/ lógico 
 
2. Apresentação da linguagem 
SQL: 

 histórico, ANSI SQL 
 
3. Introdução ao SGBD SQL 
Server: 

 histórico e visão geral 
 
4. Implementação de banco de 
dados: 

 criação e exclusão de banco 
de dados 

 
5. Variáveis e constantes 
 
6. Interface de comando 
 
7. Comandos da ferramenta x 
comandos SQL 
 
8. Linguagem de definição de 
dados - DDL: 

 tipos de dados; 

 criar, apagar e alterar 
tabelas: 
o constraints: 

 conceitos de chave 
primária (UK, CK e 
NN); 

 conceitos de 
integridade 
referencial – 
constraint de foreign 
key 

 
9. Linguagem de manipulação 
de dados - DML: 

 inserir, apagar e alterar 
dados; 

 comandos de transação: 

 comandos de seleção de 
dados com cláusulas: 
o funções (agrupamento, 

numéricas, caracteres, 
datas) 

 funções de agregação: 
o máximo, mínimo, soma, 

contagem e média 
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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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II.4 – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I 

Função: Lógica e Métodos de Desenvolvimento de Software 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Desenvolver softwares 
comerciais, aplicando as 
técnicas de orientação a objetos. 
 

1.1. Aplicar os conceitos de 
lógica de programação no 
desenvolvimento de software. 
1.2. Utilizar as técnicas de 
orientação a objetos no 
desenvolvimento de sistemas. 
 

1. Introdução à programação 
modo texto ou console 
 
2. Plataformas RAD e IDE 
características da ferramenta 
 
3. Introdução à programação 
visual 
 
4. Ambiente visual 
 
5. Principais objetos 
computacionais, seus métodos, 
eventos e propriedades 
 
6. Mensagens e propriedades 
em tempo de execução 
 
7. Tipos de variáveis locais, 
globais e protegidas 
 
8. Depuração e debug 
 
9. Estruturas de condição 
 
10. Outros objetos 
 
11. Estruturas de repetição: 

 for, foreach, do while e while 
 
12. Formulários: 

 formulário modal e não 
modal; 

 criação de menus nos 
formulários; 

 formulários com barra de 
progressão 

 
13. Criação de rotinas e sub-
rotinas 
 
14. Componentes de classe e 
superclasse 
 
15. Programação orientada a 
objetos: 

 abstração, encapsulamento, 
herança, interface, 
polimorfismo, sobrecarga de 
métodos 

 
16. Tratamento de erros 
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17. Programação para XML: 

 leitura e gravação de 
arquivos 

 
18. Conexão com banco de 
dados 
 
Ferramentas de Apoio: 

 Visual Studio 
 

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 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 160 
Página nº 45 

 

II.5 – PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I 

Função: Lógica e Métodos de Programação de Aplicativos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Elaborar programas de 
computador, propondo soluções 
para resolução de problemas 
computacionais, aplicando 
técnicas de orientações a 
objetos. 
 

1.1. Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
1.2. Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas. 
 

1. Introdução a Linguagem 
Orientada a Objetos 
 
2. Instalação e configuração da 
ferramenta IDE; 

 classes e objetos; 

 variáveis; 

 tipos de dados; 

 palavras reservadas; 

 declaração de variáveis e 
conversão de dados; 

 componentes tipados. 
 

3. Componente não-tipado 

 criação; 

 utilização; 

 manutenção. 
 
4. Manipulação do tipo 
enumerada 
 
5. Operadores aritméticos: 

 adição, subtração, 
multiplicação, divisão e resto 
da divisão 

 
6. Incremento e decremento 
 
7. Métodos e escopo: 

 declarações que retornam 
valores; 

 sintaxe dos métodos; 

 criando um escopo local 
com um método; 

 criando um escopo de 
classe com uma classe 

 
8. Controle de fluxo, expressões 
e operadores condicionais 
 
9. Laços ou estruturas de 
repetição 
 
10. Vetores, matrizes, funções e 
procedimentos 
 
11. Tratamento de erros 
 
12. Editor visual 
 

Carga Horária (Horas-aula) 
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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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II.6 – GESTÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS II 

Função: Operação de Computadores e Sistemas Operacionais para Servidores 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar os serviços e funções 
de sistemas operacionais para 
servidores, utilizando suas 
ferramentas e recursos em 
atividades de configuração, 
manipulação de arquivos e 
segurança. 
 

1.1. Identificar as ferramentas de 
virtualização mais adequadas 
para instalação de servidores. 
1.2. Utilizar adequadamente os 
recursos dos Sistemas 
Operacionais para Servidores. 
1.3. Efetuar configurações nos 
Sistemas Operacionais para 
Servidores. 
1.4. Identificar estrutura 
organizacional para 
implementação de serviços de 
diretório, aplicando as devidas 
permissões aos objetos 
computacionais como pastas, 
filas de impressão, usuários e 
também a equipamentos como 
impressoras e computadores 
entre outros recursos. 
 

1. Instalação de sistemas para 
virtualização de servidores: 

 HyperV ou VMWare ou 
VirtualBox 

 
2. Conceitos de sistema de 
arquivos para servidor 
 
3. Gerenciamento de discos 
 
4. Serviços de diretório: 

 conceitos, estrutura e 
componentes; 

 criação de domínio; 

 administração de contas de 
usuários e grupos; 

 criação e administração de 
objetos computacionais e 
serviços 

 
5. Configuração de serviços do 
servidor: 

 DNS, DHCP, 
compartilhamento de pastas 
e arquivos; 

 instalação de serviços de 
spool e impressoras; 

 agendamento de cópia de 
segurança e recuperação de 
dados 

 
6. Monitoramento, desempenho 
e logs de alerta 
 
7. Recursos de auditoria e 
criptografia 
 
8. Conceito de computação em 
nuvem 
 

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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II.7 – EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

Função: Agir com Atitude Empreendedora, Inovando e Buscando Novas Oportunidades 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar oportunidades e 
planejar a criação e 
desenvolvimento de negócios, 
agindo com atitude 
empreendedora. 
 
 
2. Analisar cenários, 
desenvolver ideias, inovar e 
buscar novas oportunidades 
para as organizações em que 
possa atuar. 
 

1.1 Utilizar competências 
pessoais e profissionais, 
selecionando projetos que 
possibilitem a geração de 
benefícios para si e para a 
sociedade. 
 
2.1. Identificar oportunidades no 
ambiente de trabalho, 
apresentando propostas 
inovadoras. 
2.2. Detectar tendências com o 
uso de ferramentas para análise 
de redes sociais. 
 

1. Introdução, definições e 
conceitos 
 
2. O contexto do 
empreendedorismo no Brasil e 
no mundo globalizado: 

 características e perfil do 
empreendedor 

 
3. Introdução a plano de 
negócios e planejamento 
 
4. Tipos de empresas e 
empresários 
 
5. Modelos de negócios na 
Internet e na Informática 
 
6. Plano de Negócios para 
empresas de TI 
 
7. Identificando e avaliando 
oportunidades de negócios na 
Informática 
 
8. Criando um ambiente 
empresarial através de uma 
incubadora 
 
9. Apresentação e discussão de 
casos de sucesso de 
empreendedorismo 
 
10. A inovação na Informática: 

 introdução; 

 programas de computador; 

 serviço; 

 produto 
 
11. Processos da criação 
inovadora: 

 conceito e implementação; 

 apresentação e discussão 
de casos de empresas 
inovadoras 

 
12. Obtendo conhecimento e 
inovação: 

 busca/ pesquisa de 
informações 

 
13. Assegurando a criação 
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14. O Capital Intelectual 
 
15. Criação de valor com a 
inovação 
 
16. Registro no INPI e em outros 
países 
 
17. Direito autoral para 
programas de computador: 

 patentes para produtos 
 
18. Mídias sociais: 

 evolução das mídias sociais: 
o utilização de mídias 

sociais em e-commerce 

 tecnologias para utilização 
de redes sociais; 

 linguagens para mídias 
sociais 

 
19. Marcas para produtos e 
serviços: 

 criação da marca, logo, 
avatar e identidade visual na 
rede; 

 gestão da marca: 
o interação com 

seguidores e relações 
públicas na Internet; 

o atendimento ao público; 
o teoria e prática da 

viralização 

 ferramentas de análises 
estatísticas de utilização de 
sites corporativos ou 
pessoais 

 elaboração de anúncios em 
mídias sociais 

 

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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II.8 – PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 

INFORMÁTICA 

Função: Estudo e Planejamento 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

1. Analisar dados e informações 

obtidas de pesquisas empíricas 

e bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Propor soluções 

parametrizadas por viabilidade 

técnica e econômica aos 

problemas identificados no 

âmbito da área profissional.  

1.1 Identificar demandas e 

situações-problema no âmbito 

da área profissional. 

1.2 Identificar fontes de pesquisa 

sobre o objeto em estudo. 

1.3 Elaborar instrumentos de 

pesquisa para desenvolvimento 

de projetos. 

1.4 Constituir amostras para 

pesquisas técnicas e científicas, 

de forma criteriosa e explicitada. 

1.5 Aplicar instrumentos de 

pesquisa de campo. 

 

2.1 Consultar Legislação, 

Normas e Regulamentos 

relativos ao projeto. 

2.2 Registrar as etapas do 

trabalho. 

2.3 Organizar os dados obtidos 

na forma de textos, planilhas, 

gráficos e esquemas. 

1. Estudo do cenário da área 

profissional 

 Características do setor: 

 macro e 

microrregiões. 

 Avanços tecnológicos; 

 Ciclo de vida do setor; 

 Demandas e tendências 

futuras da área 

profissional; 

 Identificação de lacunas 

(demandas não 

atendidas plenamente) e 

de situações-problema 

do setor. 

 

2. Identificação e definição de 

temas para o TCC 

 Análise das propostas 

de temas segundo os 

critérios: 

 pertinência; 

 relevância; 

 viabilidade. 

 

3. Definição do cronograma de 

trabalho 

 

4. Técnicas de pesquisa 

 Documentação indireta: 

 pesquisa 

documental; 

 pesquisa 

bibliográfica. 

 Técnicas de fichamento 

de obras técnicas e 

científicas; 

 Documentação direta: 

 pesquisa de 

campo; 

 pesquisa de 

laboratório; 

 observação; 
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 entrevista; 

 questionário. 

 Técnicas de 

estruturação de 

instrumentos de 

pesquisa de campo: 

 questionários; 

 entrevistas; 

 formulários, 

entre outros. 

 

5. Problematização 

 

6. Construção de hipóteses 

 

7. Objetivos 

 Geral e específicos 

(para quê? para quem?). 

 

8. Justificativa (por quê?) 

 

Observação 

O produto a ser apresentado deverá ser constituído de umas das tipologias estabelecidas conforme 

Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico Nº 354, de 25-02-2015, parágrafo 3°, 

mencionadas a seguir: Novas técnicas e procedimentos; Preparações de pratos e alimentos; Modelos 

de Cardápios – Ficha técnica de alimentos e bebidas; Softwares, aplicativos e EULA (End Use License 

Agreement); Áreas de cultivo; Áudios e vídeos; Resenhas de vídeos; Apresentações musicais, de 

dança e teatrais; Exposições fotográficas; Memorial fotográfico; Desfiles ou exposições de roupas, 

calçados e acessórios; Modelo de Manuais; Parecer Técnico; Esquemas e diagramas; Diagramação 

gráfica; Projeto técnico com memorial descritivo; Portfólio; Modelagem de Negócios; Planos de 

Negócios. 

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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MÓDULO III – Habilitação Profissional de Técnico em INFORMÁTICA 

 

III.1 – REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 

Função: Instalação, Configuração e Operação dos Serviços de Rede 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar as características 
dos meios físicos disponíveis e 
as técnicas de transmissão de 
dados. 
 
 
 
2. Analisar arquiteturas de 
redes, meios físicos, dispositivos 
e padrões de comunicação, 
reconhecendo as implicações de 
sua aplicação no ambiente de 
rede. 
 
3. Utilizar os principais serviços 
e funções de servidores de rede. 
 

1.1. Utilizar ferramentas de 
confecção de cabos de redes. 
1.2. Fazer conexão de cabos a 
computadores e a equipamentos 
de rede segundo as diversas 
categorias de certificação. 
 
2.1 Executar as configurações 
de equipamentos de 
comunicação, seguindo 
orientações dos manuais. 
 
 
 
3.1. Instalar softwares de rede. 
3.2. Configurar os recursos 
oferecidos pela rede atendendo 
especificações e necessidades 
do cliente. 
 

1. Tipos de redes 
 
 
2. Topologias de redes 
 
 
3. Tipos de meios físicos 
 
 
4. Sistemas de comunicação e 
meios de transmissão 
 
 
5. Normas convenções 
instrumentos de aferição e 
certificação de cabos de rede 
 
 
6. Modelos de referência de 
arquiteturas de redes: 

 OSI e TCP/ IP 
 
 
7. Cabeamento estruturado 
 
 
8. Componentes de redes: 

 equipamentos de 
transmissão e controle de 
dados 

 
 
9. Padrões de redes: 

 ETHERNET, FAST-
ETHERNET, ATM, FDDI 

 
 
10. Protocolos de comunicação: 

 IPv4 e IPv6 
 
 
11. Interconexão, 
endereçamento de redes e 
máscaras de sub-redes 
 
 
12. Roteamento 
 
 
13. Especificações e 
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configurações de servidores de 
redes e seus serviços: 

 HTTP, DHCP e DNS 
 
 
14. Configuração de aplicações 
de redes 
 
 
15. Segurança de redes: 
 
 
16. Redes sem fio 
 
 

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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III.2 – TECNOLOGIAS PARA MOBILIDADE 

Função: Criação de Programas para Aplicativos Móveis 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Desenvolver aplicativos para 
dispositivos móveis. 
 

1.1. Utilizar linguagem de 
programação orientada a objeto 
no desenvolvimento de 
aplicativos para dispositivos 
móveis. 
1.2. Selecionar ambientes, 
emuladores e bibliotecas para 
diferentes modelos de 
dispositivos móveis. 
 

1. Dispositivos móveis e o 
mercado: 

 arquitetura de sistemas 
operacionais para 
dispositivos móveis 

 
 
2. Configurando o ambiente de 
desenvolvimento 
 
 
3. Programando aplicações para 
dispositivos móveis: 

 componentes de aplicações; 

 permissões de acesso; 

 invocação e aplicação de 
leiaute; 

 retorno de informações e 
passagem de parâmetros; 

 autenticação 
 
 
4. Introdução à criação de 
interfaces gráficas: 

 tratamento de eventos; 

 views e leiautes nativos 
 
 
5. Threads: 

 modelo de execução do 
aplicativo; 

 handlers; 

 tarefas assíncronas 
 
 
6. Trabalhando com eventos e 
broadcast 
 
 
7. Configuração estática e 
dinâmica: 

 envio de mensagens com e 
sem ordenamento; 

 ciclo de vida e 
recomendações de uso 

 
 
8. Serviço de notificação, toasts 
e alarmes: 

 criação, configuração e 
cancelamento de 
notificações; 
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 exibição de toasts; 

 configuração e 
agendamento de alarmes 

 
 
9. Processamento em segundo 
plano com services: 

 criação e execução de 
services; 

 conexão a services 
existentes 

 
 
10. Localização com GPS e 
mapas: 

 providers e localização atual 
do dispositivo; 

 alerta de proximidade; 

 geocoding e reverse 
geocoding 

 utilização e configuração de 
mapas em aplicações; 

 overlays em mapas 
 
 
11. Armazenamento de dados: 

 armazenamento de 
preferências do usuário e 
framework de preferências; 

 arquivos na memória interna 
e externa; 

 manipulação de dados 
 
 
12. Disponibilizando informações 
com content providers: 

 uso de URLs para acesso a 
um content provider; 

 criação de content providers 
e manipulação de dados 

 
 
13. Tópicos avançados de 
interfaces gráficas: 

 adapters nativos e 
customizados; 

 views baseadas em 
adapters; 

 dialogs 

 
 
14. Rede (sockets, Internet e 
web services): 

 sockets TCP/IP e UDP/IP; 

 requisições HTTP 

 invocação de web services; 

 formatos XML e JSON 
 
 
15. Publicando aplicações: 
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 assinatura digital da sua 
aplicação; 

 como preparar sua 
aplicação para publicação 

 
 
 

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 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 160 
Página nº 57 

 

III.3 – TÉCNICAS DE LINGUAGENS PARA BANCO DE DADOS III 

Função: Otimizar a Busca de Informações no Banco de Dados 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Propor agilidade na busca de 
informações no banco de dados, 
elaborando soluções e utilizando 
métodos adequados de acordo 
com as solicitações do cliente. 
 

1.1. Detectar as melhores 
formas de coletar dados. 
1.2. Fazer estruturas de blocos 
armazenados de instruções para 
obter o melhor desempenho na 
busca por resultados. 
1.3. Apresentar os dados 
coletados em forma de 
informações relevantes para o 
apoio à tomada de decisão do 
cliente. 
 

1. Revisão de SQL – DML e 
DDL 
 
 
2. Sub-queries, inner join, outer 
join e self join  
 

 DQL – Linguagem de 
Consulta de Dados: 
o where, have, between, 

order by, in, métodos 
específicos (getdate, 
entre outros), 
operadores lógicos, 
relacionais e aritméticos 

 tipos de dados; 

 funções: 
o convert(), str(float, 

lenght, decimal), 
ascii(string), 
char(integer), len(string), 
lower(string), 
upper(string), 
replicate(string, integer), 
space 
(nº_espaço_em_branco)
, right(string, nº de 
caracteres à esquerda), 
left (string, nº de 
caracteres à direita), 
ltrim(string), rtrim 
(string), substring(string 
texto, posicao_inicial, 
tamanho), 
reverse(string), dateadd 
(parte, numero, data), 
round(número, precisão, 
arredondar ou truncar), 
isnull(valor1, valor a ser 
retornado), 
isnumeric(expressao), 
case, count, avg( 
[distinct │all] n), max( 
[distinct │all] n), min( 
[distinct │all] n), sum( 
[distinct │all] n) 

 junções: 
o associações internas – 

inner join (junções 
idênticas e não-
idênticas); 

o associações externas – 
left outer join ou right 
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outer join, full outer join; 
o associações cruzadas – 

cross join; 
o auto-junção 

 
 
3. Comentários de uma linha e 
de várias linhas 
 
 
4. Estruturas básicas dos blocos 
SQL: 

 apresentação dos blocos: 
o blocos anônimos, 

procedures, functions e  
triggers 

 instruções SQL dentro do 
bloco: 
o select, insert, update, 

delete 

 estruturas de decisão: 
o apresentação das 

estruturas de decisão if-
then-else e case 

 estruturas de repetição: 
o apresentação das 

estruturas de repetição 
loop, while e for 

 exceções (tratamentos de 
erros): 
o apresentação das 

exceções pré-definidas 
e exceções definidas 
pelo usuário 

 
 
5. Procedures: 

 apresentação da sintaxe 
para criação de procedures 
e exemplos 

 
 
6. Functions: 

 apresentação da sintaxe 
para criação de funções e 
exemplos 

 
 
7. Triggers: 

 apresentação da sintaxe 
para criação de gatilhos e 
exemplos 

 
 
8. Views: 

 apresentação da sintaxe 
para criação de visão 
controlada e limitada de 
dados e exemplos 
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9. Índices: 

 apresentação da sintaxe 
para criação índices; 

 índices clusterizados; 

 índices não clusterizados; 

 índice cluster misturado com 
índice não cluster 

 
 
10. Merge – Introdução: 

 mesma base e base 
diferentes 

 
 
11. Acesso, regras, proprietários 
e permissões 
 
 

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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III.4 – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE II 

Função: Lógica e Métodos de Desenvolvimento de Software com Acesso a Banco de Dados 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Desenvolver softwares 
comerciais, aplicando as 
técnicas de orientação a objetos 
com acesso a banco de dados. 
 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares. 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas. 
1.3. Fazer uma aplicação que 
atenda às características 
necessárias ao funcionamento 
adequado de um software 
comercial. 
 

1. Metodologia de 
Desenvolvimento de Softwares 
Comerciais 
 
2. Revisão e acesso a banco de 
dados utilizando classes e 
drivers específicos. 
 
3. Acessando a IDE do banco de 
dados  
 
4. Criando o banco de dados 
 
5. Criando tabelas 
 
6. Criando uma aplicação com 
acesso a banco de dados  
 
7. Alterando/ inserindo dados na 
tabela através da aplicação 
 
8. Classes de conexões: 

 acessando o banco de 
dados 

 
9. Classe específicas de 
comando SQL 
 
10. Relacionando as tabelas: 

 visualizando o 
relacionamento 

 
11. Uso e customização de 
classes para representação de 
dados ou objetos no formato grid 

 obtendo valores; 

 consulta, atualização e 
inclusão de dados; 

 validando os campos 
 
12. Método listar 
 
13. Fonte de dados para a 
máquina local  

 consulta; 

 obtendo dados de 2 ou mais 
tabelas; 

 ordenando os resultados; 

 utilizando caixas combo; 

 atualizando dados. 
 
14. Controle do usuário para 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 160 
Página nº 61 

alteração do leiaute do 
programa: 

 adicionando uma aplicação 
ou formulário. 

 
15. Visualização de documentos: 

 impressão de texto a partir 
do banco; 

exportação para pdf, excel e 
imagens  

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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III.5 – PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II 

Função: Lógica e Métodos de Programação Orientada a Objetos com Acesso ao SGBD-R 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Elaborar programas de 
computador, propondo soluções 
para resolução de problemas 
computacionais, aplicando 
técnicas de orientações a 
objetos com conexão a banco de 
dados. 
 

1.1. Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
1.2. Conectar a aplicação ao 
Sistema Gerenciador de Banco 
de Dados. 
1.3. Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas. 
 

1. Revisão de conceitos: 

 classes, objetos, instância, 
métodos sem retorno e com 
retorno: 
o com e sem parâmetros, 

passagem parâmetros 
por valores e por 
referências 

 herança e polimorfismo; 
 
 
2. Interface: 

 Generics (polimorfismo 
paramétrico) 

 
 
3. Serialização 
 
 
4. Conexão com o banco de 
dados  

 ORM – Modelagem Objeto-
Relacional; 

 Persistência dos Dados; 

 Data Access Object – DAO; 

 Projeto de aplicação com 
conexão ao Banco de 
Dados; 

 Manipulação de Banco de 
Dados; 

 Aplicação CRUD; 

 Uso e customização de 
classes para representação 
de dados ou objetos no 
formato grid 

 
 
5. Criação de relatório: 
 
 
6. Conceito de MVC 
 
 
7. Miniaplicativos para execução 
de programas específicos 
controlados pelo programa 
principal 
 
 
8. Serviços específicos para 
estender as funcionalidades do 
servidor, atendendo a 
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requisições web 
 
 
9. Conceitos de Threads 
 
 

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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III.6 – SEGURANÇA DIGITAL 

Função: Implementar Rotinas de Segurança Física e Lógica 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Propor e aplicar soluções 
visando à proteção das 
informações de determinadas 
empresas ou pessoas, 
garantindo confidencialidade, 
integridade e disponibilidade. 
 

1.1 Identificar as principais 
vulnerabilidades, falhas de 
segurança e portas de entrada 
para códigos maliciosos e/ ou 
pessoas mal intencionadas, 
protegendo as informações de 
sistemas computacionais. 
 

1. Conceitos de Segurança 
Digital 
 
2. Características de informação 
segura: 

 confidencialidade, 
integridade e disponibilidade 
(CIA – Confidentiality, 
Integrity and Availability) 

 
3. Certificações de segurança: 

 órgãos reguladores 
nacionais e internacionais: 
o CERT – Centro de 

Estudos, Resposta e 
Tratamento de 
Incidentes de Segurança 
no Brasil; 

o CSIRT – Computer 
Security Incident 
Response Team (Equipe 
de Resposta a 
Tratamento de 
Incidentes de 
Segurança) 

 certificado digital; 

 assinatura digital 
 
4. Cartilha de Segurança para 
Internet 
 
5. Mecanismos de Segurança e 
seus níveis: 

 controles físicos e lógicos 
 
 
6. Políticas de Segurança 
 
7. Técnicas para identificar 
vulnerabilidades: 

 footprint: 
o descoberta de 

informações 

 varredura/ análise; 

 enumeração: 
o testes de penetração e 

testes de 
vulnerabilidades 

 engenharia social; 

 negação de serviço (DoS e 
DDoS); 

 injections SQL 
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8. Criptografia 
 
9. Firewall 
 
10. Segurança de Redes 
 
11. Segurança em Dispositivos 
Móveis 

 
Aplicar conceitos de Ética e 
Cidadania Organizacional 
neste componente  
 

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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III.7 – ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Função: Planejamento Ético e Organizacional 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar os Códigos de 

Defesa do Consumidor, da 

legislação trabalhista, do 

trabalho voluntário e das regras 

e regulamentos organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisar procedimentos para a 

promoção da imagem 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relacionar as técnicas e 

métodos de trabalho com os 

valores de cooperação, iniciativa 

e autonomia pessoal e 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisar a importância da 

responsabilidade social e da 

sustentabilidade na formação 

profissional e ética do cidadão. 

1.1 Interpretar a legislação 

trabalhista nas relações de 

trabalho. 

1.2 Interpretar o Código de 

Defesa do Consumidor nas 

relações  de consumo. 

1.3 Identificar o papel da 

legislação no exercício do 

trabalho voluntário. 

1.4 Identificar as regras e 

regulamentos nas práticas 

trabalhistas das organizações 

 

2.1 Identificar o contexto de 

aplicação dos procedimentos na 

organização e adequá-los, 

considerando os critérios dos 

órgãos reguladores do setor de 

atuação. 

2.2 Discernir ameaças que 

possam comprometer a 

organização. 

2.3 Potencializar as 

oportunidades que impactem na 

imagem da organização e 

resultem em novas relações de 

negócios e parcerias. 

 

3.1 Respeitar as diferenças 

individuais e regionais dos 

colaboradores no âmbito 

organizacional. 

3.2 Identificar valores e 

encorajar as manifestações de 

diversidades culturais e sociais. 

3.3 Utilizar técnicas de 

aprimoramento das práticas de 

convivência com todos os 

envolvidos no processo de 

construção das relações 

profissionais e de consumo. 

 

4.1 Identificar e respeitar as 

ações de promoção de direitos 

humanos. 

4.2 Aplicar procedimentos de 

1. Conceito do Código de 

Defesa do Consumidor.      

 

2. Fundamentos de Legislação 

Trabalhista e Legislação para o 

Autônomo. 

 

3. Normas e comportamento 

referentes aos regulamentos 

organizacionais. 

 

4. Imagem pessoal e 

institucional. 

 

5. Definições de trabalho 

voluntário 

 Lei Federal 9.608/98;  

 Lei Estadual nº 

10.335/99;  

 Deliberações CEETEPS 

Nº1 /2004. 

 

6. Definições e técnicas de 

trabalho 

 Gestão de autonomia 

(atribuições e 

responsabilidades): 

 de liderança; 

 em equipe. 

 

7. Código de ética nas 

organizações 

 Públicas; 

 Privadas. 

 

8. Cidadania, relações pessoais 

e do trabalho. 

 

9. Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, convenções e 

Direitos Humanos no Brasil. 

 

10. Economia criativa 

 Conceitos, estratégias e 

desenvolvimento. 
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responsabilidade social e/ou 

sustentabilidade na área. 

4.3 Utilizar noções e estratégias 

de economia criativa para 

agregar valor cultural às práticas 

de sustentabilidade. 

11. Respeito à diversidade 

cultural e social. 

 

12. Responsabilidade 

social/sustentabilidade 

 Procedimentos para 

área de “Informática”. 

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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III.8 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

EM INFORMÁTICA 

Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

1. Planejar as fases de 

execução de projetos com base 

na natureza e na complexidade 

das atividades. 

 

 

 

 

 

2. Avaliar as fontes e recursos 

necessários para o 

desenvolvimento de projetos. 

 

 

 

 

 

3. Avaliar a execução e os 

resultados obtidos de forma 

quantitativa e qualitativa. 

1.1 Consultar diversas fontes de 

pesquisa: catálogos, manuais de 

fabricantes, glossários técnicos, 

entre outros. 

1.2 Comunicar ideias de forma 

clara e objetiva por meio de 

textos escritos e de explanações 

orais. 

 

2.1 Definir recursos necessários 

e plano de produção. 

2.2 Classificar os recursos 

necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 

2.3 Utilizar de modo racional os 

recursos destinados ao projeto.  

 

3.1 Verificar e acompanhar o 

desenvolvimento do cronograma 

físico-financeiro. 

3.2 Redigir relatórios sobre o 

desenvolvimento do projeto. 

3.3 Construir gráficos, planilhas, 

cronogramas e fluxogramas. 

3.4. Organizar as informações, 

os textos e os dados, conforme 

formatação definida. 

1. Referencial teórico da 

pesquisa 

 Pesquisa e compilação 

de dados; 

 Produções científicas, 

entre outros. 

 

2. Construção de conceitos 

relativos ao tema do trabalho e 

definições técnicas 

 Definições dos termos 

técnicos e científicos 

(enunciados explicativos 

dos conceitos); 

 Terminologia (conjuntos 

de termos técnicos e 

científicos próprios da 

área técnica); 

 Simbologia, entre 

outros. 

 

3. Escolha dos procedimentos 

metodológicos 

 Cronograma de 

atividades; 

 Fluxograma do 

processo. 

 

5. Dimensionamento dos 

recursos necessários para 

execução do trabalho 

 

6. Identificação das fontes de 

recursos 

 

7. Organização dos dados de 

pesquisa 

 Seleção; 

 Codificação; 

 Tabulação. 

 

8. Análise dos dados 

 Interpretação; 

 Explicação; 
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 Especificação. 

 

9. Técnicas para elaboração de 

relatórios, gráficos, histogramas 

 

10. Sistemas de gerenciamento 

de projeto 

 

11. Formatação de trabalhos 

acadêmicos 

Observação 

A apresentação descrita deverá prezar pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema. 

Cada habilitação profissional definirá, por meio de regulamento específico, dentre os “produtos” a 

seguir, qual corresponderá à apresentação escrita do TCC, a exemplo de: Monografia; Protótipo com 

Manual Técnico; Maquete com respectivo Memorial Descritivo; Artigo Científico; Projeto de Pesquisa; 

Relatório Técnico. 

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 


