
Perfil: Redes De Computadores 

* Bacharelado em Ciência da Computação ou Engenharia de Computação. 

Conceitos Básicos; Comunicação de dados. Redes locais e de longa distancia; Protocolos: TCP, 

IPv4, IPv6, IPSec, ARP, SNMP, DNS, DHCP, SMTP, HTTP, FTP, UDP; Protocolos de roteamento:  

RIP, OSPF, EGP, BGP e multicast (IGMP/MLD, BGMP, DVMRP, MOSPF, CBT, PIM-SM/SSM. VLSM 

e CIDR. Topologias; NAT; QoS; IEEE 802.3.*; Infraestrutura  física  para  redes  de  

computadores (classificações,  topologias,  meios  de  comunicação,  equipamentos  para 

interconexão);  Cabeamento  estruturado;  Gateways de  aplicação,  roteadores, comutadores, 

switches, concentradores e multiplexadores; Modelo de referencia OSI/ISO e Modelo (padrão) 

TCP/IP. Transmissão de dados: meios físicos, modulação, limites impostos pela teoria da 

informação, tecnologias de acesso e hierarquias digitais. Redes Ethernet: arquitetura, 

protocolos, evolução e redes locais virtuais. Hierarquia de domínios e protocolos de 

roteamento na Internet. Camada de transporte na Internet: protocolos, operação e 

desempenho. Monitoração de rede, gerência e análise de falhas. MPLS: arquitetura, 

protocolos, engenharia de tráfego, serviço de redes locais privadas virtuais (VPLS) e redes 

privativas (VPN). Segurança em redes: algoritmos de criptografia, segurança nas várias 

camadas da Internet, autenticação, ataques, mecanismos de prevenção. Redes sem fio e redes 

móveis: padrões IEEE 802.11, 802.15 e 802.16, Redes celulares, mobilidade em redes IP e em 

redes celulares, transmissão de dados em redes celulares. Comunicação multimídia: 

arquiteturas SIP e H.323, gateways de voz, conferências, modelos para aferição da qualidade 

de voz. Arquiteturas para qualidade de serviço: serviços integrados, serviços diferenciados, 

policiamento e modelagem de tráfego. Redes óticas. 
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OBSERVAÇÃO:  

A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como orientação para 

as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos. 


