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                                       AGRUPAMENTO de ESCOLAS de SANTIAGO do CACÉM Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 
               Ano Letivo2015-2016 Ciclo de Formação: 2015-2018 

Nº do Projeto: Clique aqui para introduzir o número do projeto.  Arquitectura de Computadores – 10ºAno 

|PLANIFICAÇÃO ANUAL| 
Documento(s) Orientador(es): Referencial de formação/Programa da disciplina da Direcção-Geral de Formação Vocacional 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 

 
Módulo 1 – Sistemas 

Digitais 

 
Sistemas de Numeração e Códi-
gos 

Sistema Decimal 
Sistema Binário 
Sistema Octal 
Sistema Hexadecimal 
Conversão entre Sistemas 
Códigos 
 

Álgebra de Boole e Circuitos 
Lógicos 

Constantes e Variáveis de 
Boole 
Tabelas de Verdade 
Operação OR 
Operação AND 
Operação NOT 
Análise Algébrica de Circui-
tos Lógicos 
Portas NAND e NOR 
Portas EXCLUSIVE-OR e EX-
CLUSIVE-NOR 
Circuitos Combinatórios 
 

 
Identificar os sistemas de numeração utilizados pelos 

computadores e aplicações informáticas 

Converter correctamente valores entre os diversos 

sistemas de numeração; 

Utilizar correctamente a Álgebra de Boole para resol-

ver problemas 

Reconhecer Circuitos Lógicos 

 

 

 

Avaliação formativa, 

indispensável à orienta-
ção do processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

Observação direta do 

trabalho desenvolvido 
pelo aluno, utilizando os 

instrumentos de avalia-

ção (critérios de avalia-
ção) que registam o seu 

desempenho. 

 

Avaliação sumativa 
(prática ou teórico-

prática) para apreciação 

dos conhecimentos e 
competências adquiri-

das. 
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Módulo 2 – Montagem e 
Configuração de Compu-

tadores 

 
Montagem e configuração de 
computadores 

Motherboards 
Processadores 
Placas de Vídeo 
Placas de Som 
Placas de Rede 
Memórias 
Controladoras 
CD-ROM / CD-RW 
DVD-ROM / DVD-RAM 
 

Estudo de Periféricos e suas ca-
racterísticas e configuração 

 
Reconhecer os diversos componentes de um compu-
tador 
 
Montar computadores de diversas arquitecturas 
 
Instalar e configurar periféricos 
 
Instalar e configurar software 

  

Avaliação formativa, 

indispensável à orienta-
ção do processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

Observação direta do 

trabalho desenvolvido 
pelo aluno, utilizando os 

instrumentos de avalia-

ção (critérios de avalia-
ção) que registam o seu 

desempenho. 

 

Avaliação sumativa 
(prática ou teórico-

prática) para apreciação 

dos conhecimentos e 
competências adquiri-

das. 

 

 
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 memória 
Problemas com o Disco Rí-
gido. 

 
Técnicas de resolução de avarias 

Código de beeps 

 
Detectar a avaria 

Identificar o tipo de avaria; 

Corrigir a avaria. 

  

Avaliação formativa, 

indispensável à orienta-
ção do processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

Observação direta do 

trabalho desenvolvido 
pelo aluno, utilizando os 

instrumentos de avalia-
ção (critérios de avalia-

ção) que registam o seu 

desempenho. 
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Configuração do Setup, o 
POST e o arranque 
Substituição de componen-
tes 

Avaliação sumativa 
(prática ou teórico-

prática) para apreciação 
dos conhecimentos e 

competências adquiri-

das. 

 

 

 


