
 

 
 

 
Conceitos básicos; Sistema de computação; Memória principal; Memória cache; 

Processadores; Representação de dados; Conjunto de instruções; Memória secundária; 
Entrada e saída; Sistemas de Numeração; Conversão de bases e aritmética computacional; 
Conceitos da lógica digital; Execução de programas; e Códigos de representação de 
caracteres. ............................................................................................................................... 1 

 

 
Tipos de sistemas operacionais; Conceitos de hardware e software; Concorrência; Estrutura 

do Sistema Operacional; Processos; Threads; Sincronização e comunicação entre processos; 
Gerência do Processador; Gerência de Memória; Gerência de Memória Virtual; Características 
do Linux; Distribuições do Linux; Conceitos básicos do Linux: arquivos, diretórios, comandos, 
interpretador de comandos e curingas; Discos; Partições; Execução de Programas; Comando 
de manipulação de diretório, arquivos, rede e contas; Comandos diversos; Permissões de 
acesso a arquivos e diretórios; Redirecionamentos e Pipe; e Impressão. ................................ 1 

 

 
Usos de redes de computadores; Hardware de rede; Software de rede; Modelos de 

referência OSI e TCP/IP; A camada física; A camada de enlace de dados; A subcamada de 
controle de acesso ao meio; A camada de rede; A camada de transporte; A camada de 
aplicação; e Segurança de redes. ............................................................................................ 1 

 

 
Algoritmos Estruturados; Constantes; Variáveis; Expressões aritméticas, lógicas e literais; 

Comando de atribuição; Comando de entrada e saída; Estruturas sequenciais, condicionais e 
de repetição; Estruturas de dados; Variáveis compostas; Arquivos; Modularização; Linguagem 
de programação JAVA; Bibliotecas de classe do Java; Classes e Objetos; Instruções de 
controle; Módulos de programa em Java; Arrays e Arraylists; Programação orientada a objetos; 
Tratamento de exceções; Componentes GUI; Strings, caracteres e expressões regulares; 
Recursão; Applets e Java Web Start; Multithreading; e Serviços Web. .................................... 1 

 

 
Gerenciamento de banco de dados; Conceitos e arquitetura do sistema de banco de dados; 

Bancos de dados relacionais; Linguagem SQL; Modelo relacional; Dependências funcionais; 
Normalização; Modelagem semântica; Gerenciamento de transações; Segurança; Otimização; 
Herança; e Bancos de dados distribuídos. ............................................................................... 1 

 
 
 
 



 

 
 

 
Segurança na Internet; Golpes na Internet; Ataques na Internet; Códigos maliciosos 

(Malware); Spam; Outros riscos; Mecanismos de segurança; Contas e senhas; Criptografia; 
Uso seguro da Internet; Privacidade; Segurança de computadores; Segurança de redes; e 
Segurança em dispositivos móveis. .......................................................................................... 1 

 
6.2.2 - A redação deverá ser dissertativa, com ideias claras, coerentes e objetivas, cujo título 

versará sobre assunto considerado de importância pela Administração Naval. 6.2.2.1 - 
Aspectos e pontuações a serem considerados na correção da redação: a) Estrutura e conteúdo 
– até 80 (oitenta) pontos, sendo: I) Coesão e coerência - até 40 (quarenta) pontos; e II) Título 
e tipologia textual - até 40 (quarenta) pontos.b) Expressão - até 20 (vinte) pontos. .................. 1  

 


