
Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Infirmática
Ementas

Unidade Curricular: AMBIENTAÇÃO EM EaD 45 h

Ementa: Conceitos e legislação de EaD. Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA). Ferramentas para 
navegação e busca na INTERNET. Metodologia de ensino baseada na autonomia, interação e cooperação.

Unidade Curricular: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 30 h

Ementa:  Leitura e compreensão de textos na área profissional. Níveis de linguagem e adequação linguística.  
Comunicação oral e escrita. Gramática aplicada.

Unidade Curricular: INFORMÁTICA APLICADA 60 h

Ementa:  Introdução  à  informática  (conceito,  informação,  bit,  byte,  resumo  histórico  da  evolução  dos 
computadores).  Funcionamento  e  componentes  básicos  (tecnologia  de  hardware,  processadores,  memória, 
dispositivos  E/S,  rede  de  computadores,  software,  tipos  de  software,  sistemas  operacionais,  peopleware). 
Ferramentas  de  produtividade  (processador  de  texto,  software de  planilha  eletrônica  e  de  elaboração  de 
apresentações;  navegação na Internet,  sistemas de buscas  na rede WWW, instrumentos de comunicação na 
Internet: e-mail, fóruns de discussão, chats). Correio Eletrônico. 

Unidade Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL 30 h

Ementa: Leitura e Compreensão de Textos Técnicos da área de computação e Gramática do Texto (estudo de 
estruturas gramaticais de nível intermediário usadas em textos técnicos). Vocabulário Técnico Específico da 
Área de Informática. Comandos.

Unidade Curricular: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 60 h

Ementa: Introdução à lógica de Programação. Conceitos fundamentais. Programação Estruturada. Algoritmos. 
Elementos de um algoritmo. Tipos de dados. Variáveis. Estrutura sequencial. Declaração de variáveis. Tipos de 
variáveis. Constantes. Comentários. Expressões, operadores e funções. Comandos básicos. Estruturas 
condicionais. Estruturas de repetição. Estruturas de dados. Subprogramas e Arquivos.

Unidade Curricular: SEGURANÇA NO TRABALHO 30 h

Ementa: Legislações e normas técnicas. Primeiros socorros. Problemas ambientais e de organização do 
trabalho, relacionados à saúde e à segurança no trabalho. Legislação e normas sobre saúde e segurança do 
trabalho. Medidas de proteção individual e coletiva.

Unidade Curricular: SISTEMAS OPERACIONAIS 60 h

Ementa:  Evolução  histórica  dos  Sistemas  Operacionais.  Arquiteturas  computacionais  e  os  Sistemas 
Operacionais. Tipos de Sistemas Operacionais. Instalação e configuração de Sistemas Operacionais. Utilização 
de programas utilitários em modo texto e modo gráfico. Processamento. Processos, sincronização, comunicação 
interprocessos. Gerenciamento de CPU. Memória e Entrada/Saída. Sistemas de Arquivos.



Unidade Curricular: CIRCUITOS DIGITAIS 45 h

Ementa: Sistemas de numeração: decimal, binário, octal e hexadecimal. Portas lógicas: Simbologia, Expressão 
lógica,  Tabela-verdade  e  circuitos  integrados  básicos.  Circuitos  lógicos  combinacionais.  Simplificação  de 
circuitos combinacionais: Álgebra de Boole e Mapa de Veitch-Karnaugh.

Unidade Curricular: ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS I 45 h

Ementa: Configuração do ambiente de rede. Administração de serviços de rede: Sistema de Nomes de Domínio 
(DNS); Servidor Web (HTTP); Servidor de Log (Syslog/Logrotate); Servidor de acesso remoto seguro (SSH); 
Transferência de arquivos (FTP);  Correio eletrônico (SMTP e POP3);  Atribuição dinâmica de endereços IP 
(DHCP).

Unidade Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL

Ementa: Circuitos aritméticos. Codificadores (decimal para BCD) e decodificadores (BCD 8421 para 7 
segmentos). Mux e Demux. Lógica Sequencial: Flip-Flop’s (RS, JK). Contadores e Registradores. Circuitos 
digitais de baixa complexidade: Montagens. Memórias.

Unidade Curricular: ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES I 45 h

Ementa:  Evolução  das  gerações  de  computadores.  Arquitetura  de  computadores  aberta  versus  fechada. 
Equipamentos  de  grandes  marcas  versus  equipamentos  montados.  Definição  de  hardware  e  software 
computacional versus software embarcado. Aterramento, no-break, estabilizador de voltagem e filtro de linha. 
Componentes que formam o microcomputador (placas e periféricos).  Dispositivos de entrada, saída e entrada e  
saída. Periféricos seriais, paralelos, USB e Fireware. Unidades de medida de armazenamento de dados. Unidades 
de medida de velocidade de processamento. Montagem de um microcomputador sem alimentar o mesmo na 
energia nesta fase da unidade curricular.

Unidade Curricular: ELETRICIDADE 60 h

Ementa:  Energia.  Carga elétrica.  Eletrização dos corpos.  Circuitos elétricos.  Medidas e  grandezas elétricas. 
Componentes elétricos elementares. Instrumentos de medição. Teoremas de circuitos. Riscos associados ao uso 
da eletricidade. Aterramento.

Unidade Curricular: ELETRÔNICA ANALÓGICA 60 h

Ementa: Eletrônica: conceito. Estrutura Física dos materiais semicondutores: estrutura básica. Circuitos 
retificadores. Transistores bipolares. Circuitos integrados. Amplificadores: características, configurações e 
estabilidade. Amplificadores de R.F.

Unidade Curricular: ÉTICA PROFISSIONAL 30 h

Ementa: Conceitos, princípios e valores da ética profissional para o exercício da profissão. Valores éticos e 
código de ética profissional em informática. Importância do relacionamento no trabalho para melhorar o lado 
profissional e o pessoal.



Unidade Curricular: REDES DE COMPUTADORES 60 h

Funcionamento de uma rede de computadores. Evolução das Redes de computadores. Principais elementos de 
Redes  de  computadores.  Padrões  de  Redes  de  computadores  (MAN,  WAN,  LAN).  Tipos  de  Transmissões. 
Topologias: Física e Lógica. Modelo de Referência OSI da ISSO. Arquitetura TCP/IP. Internet. Equipamentos. 
Protocolos.  Introdução  a  projetos  de  Redes.  Tipos  de  cabeamento  utilizados  em  Redes  de  Computadores.  
Detecção de Problemas em uma rede de computadores. Segurança.

Unidade Curricular: EMPREENDEDORISMO 45 h

Plano de negócios. Identificação e aproveitamento de oportunidades. Novas ideias de negócios. Criação de uma 
empresa.  Perfil  do empreendedor.  Recursos necessários ao negócio. Visão de futuro e quebra de paradigmas.  
Criatividade e aprendizagem proativa. Mercado. Marketing. Planejamento financeiro. Plano de negócio.

Unidade Curricular: PLANEJAMENTO E PROJETO DE REDES E COMPUTADORES 60 h

Ementa: Planejamento de uma rede. Levantamento das necessidades. Planta baixa. Ambientação. Distribuição 
de pontos de dados e de voz. Levantamento de material. Caracterização dos serviços.  Orçamento.

Unidade Curricular: ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES II 45 h

Ementa: Barramento, tipos de barramentos e principais características de cada tipo de barramento. Definição de 
memórias,  tipos  de  memórias  primárias,  secundárias  e  evoluções  tecnológicas.  Processadores,  evoluções 
tecnológicas e distribuição de núcleos. Montagem dos kits de ferramentas de manutenção para familiarização 
com os componentes. Montagem de um microcomputador alimentando-o na energia. Diferença entre SETUP e 
opções  do  SETUP.  Configuração  do  SETUP e  sua  utilidade.   Verificação  das  principais  funções  no  setup. 
Reconhecimento de HD’s e sequência de BOOT pelo SETUP. Jumper e Clear CMOS. Noções básicas de DOS. 
TROUBLESHOOTING (Identificação de erros).

Unidade Curricular: ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES III 60 h

Ementa: Particionamento de disco FAT e NTFS: principais diferenças. Partição primária e estendida: principais 
diferenças.  Formatação  de  disco  (porque  fazer).  Particionamento  de  disco  (várias  formas  e  porque  fazer). 
Instalação do sistema operacional plataforma Microsoft versão cliente passo-a-passo (disco de boot). Instalação e 
configuração de drivers (vídeo, som, rede e chipset). Configuração do sistema operacional atualização (Windows 
Update).  Instalação  software  antivírus  e  atualização  (plataforma  free  de  sistemas  antivírus).  Instalação  de  
software  de  diagnósticos  (Exemplo  Everest).  Desfragmentador  de  disco.   Limpeza  de  disco. 
TROUBLESHOOTING (Identificação de erros)

Unidade Curricular: GERENCIAMENTO DE REDES 45 h

Ementa:  Evolução  do  sistema  de  gerenciamento  de  redes.  Tipos  de  gerenciamento  de  redes.  Etapas  do 
gerenciamento de redes. Elementos de um sistema de gerenciamento de redes. Modelo FCAPS. Outros modelos 
de gerenciamento de redes existentes no mercado. Gerência de rede na prática, implementar e demonstrar uma 
ferramenta Snort ou Nagios.



Unidade Curricular: PROGRAMAÇÃO DE SCRIPT 60 h

Ementa: Revisão  sobre  o  Sistema  Operacional  Linux.  Instalação  personalizada  do  Linux.  Instalação  e 
configuração de hardware no sistema. Instalação e configuração de programas no sistema.

Permissões sobre  arquivos e  diretórios.  Administração de  grupos e contas  de usuários.  Serviços do sistema.  
Agendamento de tarefas. Fundamentos sobre a shell do Linux. Linguagem de programação de scripts para a Shell  
BASH. Implementação de scripts para a automatização de tarefas. 

Unidade Curricular: ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS II 45 h

Ementa: Servidores de arquivo NSF e Samba. Servidor de impressão. Serviços de autenticação. Proxy.

Unidade Curricular: SEGURANÇA EM REDES 45 h

Ementa:  Reconhecer  formas  de  ataque  e  detectar  pontos  de  vulnerabilidade  em  redes  de  computadores. 
Implementar  servidores  de  Firewall  e  Proxy.  Instalar  programas  e  equipamentos  de  segurança  em  redes. 
Identificar e esclarecer os usuários sobre as necessidades de segurança da rede conforme as políticas de acesso do 
ambiente em uso.

Unidade Curricular: COMUNICAÇÃO LINGUÍSTICA 30 h

Ementa:  Oratória  e  dicção.  Canais  de  comunicação.  Comunicação  e  relações  interpessoais.  Habilidade  de 
negociação.

Unidade Curricular: MANUTENÇÃO DE PERIFÉRICOS 60 h

Ementa: Regras gerais para instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos. Fontes chaveadas 
para  microcomputadores.  Filtros  e  Estabilizadores  de  Tensão.  No-breaks  (UPS).  Monitores  de  vídeo  e 
Impressoras: Instalação, configuração e operação; Tipos mais comuns; Características e padrões. Funcionamento 
interno  e  externo.  Mecanismos  e  Circuitos  eletrônicos.  Principais  problemas.  Manutenção  preventiva  e 
Manutenção corretiva.


