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Olá concurseiros de plantão, 

Muitos dos senhores vêm me enviando e-mails perguntando sobre livros, sites e materiais que poderiam 

melhorar o desempenho dos senhores, ou seja, uma bibliografia a ser trabalhada nas provas de TI 

dentro dos principais concursos pelo País, atendendo então às inúmeras solicitações e também sendo 

concurseiro de plantão e neste caso tendo utilizados tais conteúdos, envio abaixo o mapa da mina, 

agora também convenhamos que não adianta gastar uma fortuna em material e simplesmente deixar 

na estante pegando poeira né? Comprem, peguem na biblioteca, enfim, e utilizem-na. 

E com certeza eu sei que terão alguns alunos, principalmente aqueles que possuem especialização em 

certas áreas que irão comentar “Este não é o melhor material para trabalhar com esta matéria”, bem, é 

o mesmo material que utilizo para resolução das provas de concurso e esta é a minha preocupação 

neste momento, lhes passar as fontes de onde consigo tirar a maioria das respostas das questões que 

estamos trabalhando, ok? Agora se mesmo assim os senhores tiverem alguma sugestão de material, 

postem aqui no blog que já considerarei para a próxima versão deste de artigo. 

Outra consideração a ser feita é que não adianta os senhores terem em casa 5 livros falando sobre o 

mesmo assunto, eu tenho certeza que não irão utilizar todos, então estou encaminhando aqueles que 

melhor te servirão para cada assunto e claro, não se tratam de bibliografias definitivas viu, observem a 

sua banca e vejam se livros adicionais não precisarão ser utilizados. 

Então vamos lá? 

1. Redes de computadores: 

a. TANENBAUM, ANDREW S. Redes de Computadores. Ed. Pearson,  5ª edição, 2011. 

b. TANENBAUM, ANDREW S. Redes de Computadores. Ed. Pearson,  4ª edição, 2003. 

c. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores: uma abordagem top-down. 

4ª edição, 2008. 

d. Teleco – Inteligência em Telecomunicações. Disponível em: http://www.teleco.com.br/ 

(utilizem-no para se manterem atualizados). 

2. Segurança e criptografia: 

a. STALLINGS, WILLIAN. Criptografia e segurança de redes. Ed. Pearson, 4ª edição, 2008. 

(livro de cabeceira sobre o assunto). 

b. TANENBAUM, ANDREW S. Redes de Computadores. Ed. Pearson,  5ª edição, 2011. 

(capítulo 8). 

http://www.teleco.com.br/
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c. TANENBAUM, ANDREW S. Redes de Computadores. Ed. Pearson,  4ª edição, 2003. 

(capítulo 8). 

d. ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006. 

e. ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005. 

3. Engenharia de Software: 

a. PRESSMAN, ROGER S. Engenharia de Software. Ed. McGraw-Hill, 5ª edição, 2002. 

b. SOMMERVILLE, IAN. Engenharia de Software. Ed. Pearson, 8ª edição, 2007. 

c. VASQUEZ, CARLOS EDUARDO. Análise de Pontos de Função: medição, estimativas e 

gerenciamento de projetos de software. Ed. Érica, 2003. 

d. FOWLER, MARTIN. Uml Essencial. Ed. Bookman, 3ª edição. 

e. KNIBERG, HENRIK. Scrum e XP direto das trincheiras – Como nós fazemos Scrum. 

Disponível em: http://www.infoq.com/br/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches. 

f. SCHWABER, KEN. Scrum Guide 2011. Disponível em: 

http://www.scrum.org/storage/scrumguides. 

4. Banco de Dados: 

a. ELMASRI, RAMEZ. Sistemas de Banco de Dados. Ed. Pearson, 4ª edição, 2005. 

5. Fundamentos e Organização de Computadores: 

a. TANENBAUM, ANDREW S. Organização Estruturada de Computadores. Ed. Pearson, 5ª 

edição, 2007. 

b. STALLINS, WILLIAN. Arquitetura e Organização de Computadores. Ed. Makron Books, 5ª 

edição. 

6. Sistemas Operacionais: 

a. TANENBAUM, ANDREW S. Sistemas Operacionais Modernos. Ed. Pearson, 3ª edição, 

2010. 

b. OLIVEIRA, RÔMULO SILVA DE. Sistemas Operacionais. Ed. Bookman, 3ª edição, 2008. 

7. Gestão e Governança de TI: 

a. PMI. PMBok®, 4ª edição, 2008. Disponível em: www.pmi.org. 

http://www.infoq.com/br/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches
http://www.scrum.org/storage/scrumguides
http://www.pmi.org/
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b. FERNANDES, AGUINALDO ARAGON. Implantando a Governança de TI – Da estratégia à 

gestão dos processos e serviços, 2ª edição. 

c. WEILL, PETER. Governança de TI – Tecnologia da Informação. Ed. Makron Books, 1ª 

edição, 2005. 

d. CABINET OFFICE. Livros do ITIL. Disponível em: www.itil-officialsite.com. 

e. SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE. CMMI® for development, Version 1.3. Disponível 

em: www.sei.cmu.edu. 

f. SOFTEX. MPS.BR 1.2. 2009. Disponível em: www.softex.br. 

g. ISACA. COBIT 4.1. Disponível em: http://www.isaca.org/Knowledge-

Center/cobit/Pages/Downloads.aspx 

8. Desenvolvimento: 

a. HARVEY M. DEITEL. Java: Como Programar. Ed. Prentice-Hall. 6ª edição, 2005. 

b. BRIAN BASHAN. Servlets & JSP. Ed. Alta Books. 1ª edição, 2005. 

c. ETHAN CERAMI. Web Services Essentials. Ed. O’Reilly. 2002. 

d. METSKER, STEVEN JOHN. Padrões de Projeto em Java. Ed. Bookman. 1ª edição, 2004. 

Então é isso gente, não aconselho a comprarem todos, nem a comprarem de uma vez, avaliem a 

necessidade e fica o recado, eu utilizo tal bibliografia como apoio e tenho me saído bem nas provas.  

 

Lembre-se sempre, seu maior adversário é você!!! 

Professor Gabriel Pacheco 

http://www.itil-officialsite.com/
http://www.sei.cmu.edu/
http://www.softex.br/
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Pages/Downloads.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Pages/Downloads.aspx

