
 

 

 
 

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2021/2022 

 

Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Arquitetura de 
Computadores 

 Ano: 11º  Curso: Profissional Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos 

 

Planificação Anual 

Semestre Módulo Conteúdos Programáticos/Domínios Tempos letivos 

1.º 
Módulo 3 – Técnicas de 
Deteção de Avarias 

• As avarias mais comuns 

• Técnicas de resolução de avarias 

42 

1º/2.º 

Módulo 4B- Programação 
de Microprocessadores 

• "Set" das principais instruções de um Microprocessador tipo 

• Realização de pequenos programas de acesso à memória de video 
como exemplo de aplicação do Set de instruções 

• Noção de rotinas e principais conceitos a ela associados 

• Passagem de parâmetros a rotinas por endereço e por valor 

• Principais conceitos associados à utilização de Interrupções num 
computador 

• Utilização dos utilitários disponíveis para fazer "debugging” 

• Estrutura interna de um Sistema operativo tipo 

• Noção de chamadas ao sistema 

• Principais chamadas ao Sistema disponíveis por um Sistema 
operativo tipo 

• Utilização das funções de um S.O., para tratamento de ficheiros 

• Conceito de "device drivers” 

36 

 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 



 

Módulos Descritores Instrumentos de Avaliação 

Módulo 3 – Técnicas de 
Deteção de Avarias 
 

a) Deteta a avaria 
b) Identifica o tipo de avaria 
c) Corrige a avaria 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
d) realiza atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e 

manipulativas, integradas nas diferentes circunstâncias 
vivenciadas na relação do seu próprio corpo com o espaço 

e) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 
comportamentos 

• Observação direta das 
tarefas realizadas em aula;   

• Participação em aula;  

• Fichas/testes de avaliação; 

• Projetos/trabalhos de 
avaliação; 

• Auto e heteroavaliação. 

Módulo 4B- Programação 
de 
Microprocessadores 
 

a) Conhece arquitecturas de microprocessadores 
b) Identifica as principais características de um microprocessador 
c) Estuda uma arquitectura de um microprocessador 
d) Estuda 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 

Áreas de competências associadas ao perfil dos alunos: 
e) adequa a ação de transformação e criação de produtos aos 

diferentes contextos naturais, tecnológicos e socioculturais, em 
atividades experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais 

f) Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e 
comportamentos 

Notas: 
- a avaliação de cada módulo resulta da média aritmética do resultado de cada um dos descritores; 

- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos descritores que estão a ser avaliados; 
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