
 

     MATRIZ DA PROVA DE EXAME  

CURSOS PROFISSIONAIS - 2018/2019  

Técnico de Gestão e Programação 

de Sistemas Informáticos 

 

Disciplina  Redes de Comunicação - Módulo 6 – Programação de Sistemas de Comunicação  

 

1. INTRODUÇÃO  

Um Administrador de Redes de Comunicação é um profissional de Tecnologia da Informação 

responsável por gerir redes de computadores dentro das organizações. A gestão de redes é 

uma responsabilidade que inclui instalação de recursos de redes, implementação de 

arquitetura de redes, instalação e manutenção de  ferramentas, além da manutenção dos 

componentes de redes, como por exemplo os servidores web.  

Analistas/administradores de redes também trabalham prestando suporte à área de 

desenvolvimento de aplicações e prestam orientações para serem submetidas a utilizadores. 

2. ESTRUTURA DA PROVA  

 

Elaborar um trabalho prático, de acordo com as indicações seguintes:  

a. Imagine-se Analista/Administrador de Redes de Computadores, a trabalhar numa 

determinada empresa. É-lhe solicitado que elabore um projeto de implementação de uma 

rede de computadores com 4 sub-redes no seguinte endereço: 194.124.15.0, apresenta o 

simulador com os intervalos de IP’s para as 4 sub-redes e a respetiva máscara de rede, 

prevê-se que cada sub-rede tenha 10 funcionários e impressora com IP fixo; 

b. Sugere-se a utilização do Cisco Packet Tracer free ou outro simulador de rede; 

c. O trabalho será um relatório em word (Trebuchet MS 11, espaçamento 1,5), com uma capa 

que tem obrigatoriamente de conter: nome do aluno, curso, disciplina, módulo, logótipo da 

escola, nome da escola e símbolo do POCH. Deverá conter imagens do simulador. 

3. CONTEÚDOS  

Modelo de programação cliente-servidor: Servidores monoclientes e multiclientes e resolução 

e formação de endereços IP. 



 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA  

 

 

 

 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO  

Aplicação de simulador de rede, edição de imagem e processador de texto. 

 

6. DATA DE ENTREGA DO TRABALHO  

O trabalho deverá ser entregue até ao dia 10 de setembro de 2018.  

- Planeamento da Rede 55 

- Utilização do simulador 55 

- Relatório 90 

TOTAL  200  


