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DOMÍNIOS 

(Módulos) 
CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRATÉGIAS E RECURSOS  

Avaliação: 

Instrumentos/ Pesos 

Calendarização 

(aulas) 

Módulo 3 

Técnicas de Detecção 

de Avarias 

As avarias mais comuns 

 Problemas no arranque 

 Problemas de vídeo 

 Problemas com a placa principal 

 Problemas com o teclado 

 Problemas com a CMOS 

 Problemas com a memória 

 Problemas com o Disco Rígido. 

 Problemas com a porta de 

impressora 

2. Técnicas de resolução de avarias 

 Código de beeps 

 Configuração do Setup, o POST e 

o arranque 

 Substituição de componentes 

 

 

Detectar a avaria; 

Identificar o tipo de avaria; 

Corrigir a avaria. 

 

 

 Realizar um breve enquadramento 

teórico de cada tema e proceder à 

demonstração do funcionamento 

global do software;  

 Exemplificar com a ajuda do 

computador;  

 Privilegiar as aulas práticas para que 

os alunos utilizem o computador;  

 Estimular o trabalho de grupo;  

 Propor aos alunos atividades de 

carácter experimental e de pesquisa;  

 Propor aos alunos a realização de 

trabalhos práticos (que possam 

eventualmente ser postos ao serviço 

da comunidade), nos quais tenham de 

aplicar os conhecimentos adquiridos;  

 Apresentar aos alunos situações 

novas em que tenham de aplicar os 

conhecimentos adquiridos; 

  Incitar os alunos a procurar, a 

manusear e a utilizar software 

equivalente ao utilizado nas aulas.  

 
 
 
 
 
 
 

 Testes / trabalhos de 

grupo e/ou individual 

70% 

 

 

 

 

 Participação na aula: 

 grelha de 

observação, 

 fichas de trabalho, 

 participação oral,; 

 caderno diário, 

 realização dos 

trabalhos de casa; 

 organização da 

área de trabalho 

15% 

 

40 

Módulo 4 

Arquitectura de 

Microprocessadores 

1. Principais componentes de um 

microprocessador. 

2. Evolução das arquitecturas de 

microprocessadores. 

3. Arquitectura de um sistema tipo. 

4. Tipos de dados. 

5. Organização de memória. 

6. Tipos de endereçamento. 

7. Ligação com o exterior. 

 Conhecer arquitecturas de 

microprocessadores; 

 Identificar as principais 

características de um 

microprocessador; 

 Estudar uma arquitectura de 

um microprocessador; 

 Estudar o esquema de 

hardware de um PC, 

nomeadamente a nível de 

geração de interrupções, 

 portos de entrada/saída, 

Timers, Geração de Som, 

Acesso directo aos recursos de 

imagem do sistema, etc. 

30 
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Módulo 5 

Instalação e 

Configuração de 

Redes Locais 

1. Planeamento de redes estruturadas 

• Escolha da topologia; 

• Estruturação da rede (integração de 

voz e dados); 

• Localização de bastidores e pontos 

de acesso à rede; 

• Escolha dos caminhos de cabos. 

2. Tipos Cabos; 

• Par trançado: UTP/FTP/STP; 

• Fibra óptica. 

3. Montagem de cablagem de redes 

estruturadas; 

4. Instalação de tomadas; 

5. Instalação de equipamento de 

equipamento activo de rede: 

• Concentradores de rede de dados: 

hubs, switchs; 

• Routers (interligação entre diversas 

redes de dados); 

• Bridges; 

• Pontos de acesso a redes sem fios; 

• Firewalls; 

• Gateways de Voip. 

 Projectar o layout de uma rede 

local; 

 Identificar o equipamento 

passivo/activo necessário a 

uma rede local; 

 Cravar e testar cabos RJ45 

directos e cruzados; 

 Instalar cabos e equipamentos 

em bastidores; 

 Instalar equipamentos activos 

de rede com e sem fios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos: 

 Computador;  

 Software específico 

 Projetor; 

 Internet; 

 Dropbox; 

 Pen drive; 

 

30 

ATITUDES E VALORES 

 Pontualidade; 

 Assiduidade 

 Cumprimento de prazos 

 Respeitar os colegas e 

professores 

 Demonstrar autonomia 

 15% 

 

 


