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PROGRAMA DO CONCURSO 
 
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

1. Informação e Sistemas de Informação 
2. Organizações, Estratégia e Sistemas de Informação 
3. Tecnologias Aplicadas a Sistemas de Informação 

 
BANCO DE DADOS 
 

1. Princípios de Bancos de Dados 
2. Arquitetura e Classificação de SGBDs 
3. Modelagem Conceitual de Dados 
4. Projeto de Bancos de Dados Relacionais 
5. Structured Query Language - SQL 
6. Indexação em Bancos de Dados 
7. Processamento e Otimização de Consultas 
8. Processamento de Transações 
9. Segurança e Autorização em Bancos de Dados 

 
TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 
 

1. Conceitos de Programação. Algoritmos. Tipos de Dados. Estruturas de dados. 
Resolução de problemas. Recursividade. Pesquisa sequencial e binária. Algoritmos 
de ordenação. 

2. Princípios e Técnicas de Programação. Conceitos de orientação a objetos. 
Programação orientada a objetos. Linguagem Java. 

 
EMPREENDEDORISMO 
 

1. Conceitos Básicos de Empreendedorismo 
2. Plano de Negócios (Conceitos Básicos, Estrutura, Ferramentas) 
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