
 

 

 

CURSO CCNA 200-125 

 

 
OBJETIVO 

 

O objetivo do Curso de Cisco CCNA V 6.0 - Certificação CCNA 200-125 é preparar o aluno para o 

exame completo oficial da Cisco CCNA Routing & Switching V6.0 (200-125). Desta forma, prepara 
para os dois módulos , denominados: ICND1 v3.0 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 
- 100-125) e ICND2 v3.0 (200-125). A certificação CCNA (Cisco Certified Network Associate) é 
bastante valorizada e procurada, portanto esta é a chance de possuir um grande diferencial para 
estar bem preparado para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

 

Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Windows ou Linux), de hardware, de redes de 
computadores e noções do idioma Inglês. 

 

METODOLOGIA 

 

Aulas práticas, onde cada conceito após uma explanação teórica, é demonstrado através de 
exemplos dirigidos e exercícios práticos no laboratório, otimizando e reforçando o aprendizado. A 
cada aula: dicas, detalhes, prática, resumos e simulados corrigidos em aula. O curso preparatório 
CCNA que a Treinar oferece utiliza metodologia própria e exclusiva; é um curso completo pois 
prepara para os 2 módulos ICND1 e ICND2 conforme a metodologia da Cisco; ele é totalmente 
direcionado ao novo exame Cisco CCNA - Routing e Switching V6.0 (200-125), e cobre 100% de 
todo o conteúdo exigido no exame de certificação. Curso Presencial com Apostila em PDF. 

 

VANTAGENS TREINAR 

 

- Grade curricular baseada no conteúdo oficial do exame; 

- Aulas práticas com configuração de roteadores e switches reais no laboratório inclusas; 

- Instrutores oficiais CCAI (Cisco Certified Academy Instructor); 

- Instrutores com anos de experiência em docência. 

 

Carga Horária: 40 horas (5 Dias / 10 Noites) 

 

Aula 1: 

 Sobre o curso e o exame Cisco CCNA 200-125 

 Modelo OSI x Modelo TCP/IP 

 Conceitos de Switching e VLANs 

 

Aula 2: 

 Diferenças entre os protocolo IPv4 e IPv6 

 Endereçamento IPv4, Subredes IPv4 

 Variable Lenght Subnet Masks (VLSM), Classless Interdomain Routing 
(CIDR),Sumarização de redes 

 

 

 



 

 

 

Aula 3: 

 Subredes IPv6 

 Conhecendo o sistema operacional Cisco IOS e o Cisco 

 Configuration Professional (CCP) 

 

Aula 4: 

 O processo de roteamento IP 

 Roteamento IP Estático, Roteamento IP dinâmico (RIPv1 e RIPv2) 

 

Aula 5: 

 Roteamento IP dinâmico – EIGRP, Roteamento IP dinâmico – OSPF multi-area 

 Sumarização de rotas 

 

Aula 6: 

 Roteamento IPv6 estático, Roteamento IPv6 dinâmico – RIPng, Roteamento IPv6 

 dinâmico – OSPFv3 

 Roteamento IPv6 dinâmico – EIGRP, Redistribuição de rotas 

 

Aula 7: 

 Gerenciamento básico de uma rede (adição do protocolo LLDP), Autenticação local 

 de usuários, SNMPv2 e v3 

 Cisco Netflow, Configuração e Gerenciamento de serviços de suporte (Syslog, DHCP e 
DNS) 

 

Aula 8: 

 Segurança com Listas de Controle de Acesso (ACLs) 

 Protocolos WAN (PPP / PPPoE / Metro Ethernet e MPLS) / Conceitos single e multihomed 
e introdução ao protocolo BGP4 

 

Aula 9: 

 Alta disponibilidade com Hot Standby Redundancy Protocol (HSRP), Configuração de 
Switches (Security, VTP, VLANs, Etherchannel, Otimização de tráfego com QoS 

 

Aula 10: 

 Introdução à Software Defined Networks (SDN), Cisco Application Policy Infrastructure 
Controller Enterprise Module , (APIC-EM), Conceitos de computação em nuvem. 

 

 

  

  


