
Bases Tecnológicas: Informática 

 Introdução à Lógica de Programação: conceitos básicos; construção de algoritmos e 
fluxogramas. Definição e criação de Variáveis e Constantes. Operadores Aritméticos e 
Expressões Aritméticas. Operadores Relacionais. Operadores Lógicos e Expressões 
Lógicas. Comandos de Entrada, Processamento e Saída. Funções pré-definidas. 
Estruturas de Controle: Sequencial; Condicional; Repetição. Vetores e Matrizes 

 Definição dos conceitos de HTML: publicação do documento, comandos formatações e 
separadores; formatações frases e cabeçalho; propriedades:bordas, cor de fundo, fonte, 
cor, tamanho, listas:ordenadas, não ordenadas e de termos/ definições. Formulários. Folha 
de estilo em cascata (Cascading Style Sheets – CSS): atributo, classe, propriedade, cores, 
link para uma folha de estilo externa; propriedades de folha de estilo. Conceito de Frames: 
implementação e propriedades com CSS. Sintaxe do Javascript: in-line, interno e externo, 
criação de variáveis; objeto document e método write; operadores lógicos, aritméticos e 
relacionais em javascript. 

 Introdução a banco de dados: história, definição, importância dos sistemas de bancos de 
dados nas organizações. SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados); modelo 
conceitual; modelo lógico – DER e MER; Metodologia CASE: definição de ferramentas 
CASE;Tipos de Restrições de Integridade: Integridade Relacional; Integridade Referencial. 

 Conceito de Engenharia de Sistemas. técnicas para levantamento de requisitos: Diagrama 
de Fluxo de Dados; Diagrama de Estado e Contexto  

 Sistemas Operacionais: funções, tipos, utilização, formas de visualização e versões de 
diferentes Sistemas Operacionais (DOS, Windows e Linux)  Windows – Área de Trabalho 
(ícones, barras, botão iniciar, janelas, ambiente, entre outros): gerenciamento de pastas e 
arquivos; aplicativos básicos; ferramentas do sistema; ferramentas de acessibilidade; 
segurança. Introdução ao Linux: histórico, software livre, distribuições, sistema multiusuário 
e multitarefa, requisitos de hardware, interfaces gráficas, modo texto, sistemas de 
arquivos, tipos de instalações e particionamento de disco. 

 Operações com editor de texto: formatação de páginas e parágrafos, marcadores e 
numeração. Construtor de apresentações: criação de slides, leiaute e design, animações. 
Planilhas eletrônicas:formatação de células, fórmulas e funções,  gráficos. 

 Sistemas numéricos decimais, binário e hexadecimal. Noções de segurança. Diferenças 
entre placas-mães: off-board e on-board. Princípios de funcionamento de processadores, 
tipos e fabricantes. Tipos de memórias. Armazenamento: tipos de HD. Conexão física dos 
componentes que formam o computador. Instalação de Sistemas Operacionais. Instalação 
de Softwares.  

 Usar a língua inglesa como instrumento de acesso à informação e comunicação 
interpessoal: Listening; Speaking; Reading; Writing; Prática de produção escrita; Grammar 
Focus:  

 


