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UFCD 1 – Arquitetura interna do computador  

UFCD 2 – Dispositivos e periféricos 

UFCD 3 – Conexões de rede  

UFCD 4 – Sistemas operativos – instalação e configuração 

UFCD 5 – Rede local-Instalação 

UFCD 6 – Rede local-instalação de software base 

UFCD 7 – Rede local administração 

 

Competências Instrumentos Ponderação 
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Identificar os elementos base da arquitetura de um computador. 

Trabalho de projeto 
Projetos de Avaliação 
Fichas de Avaliação 
Fichas Orientadas 

Grelhas de autoavaliação 

30% 
 

Reconhecer as unidades de execução do computador. 

Identificar a estrutura da memória e as funções de um processador. 

Descrever as formas de gestão da memória e do processador de um 

computador 

Instalar e configurar dispositivos internos e externos no computador. 

Identificar as avarias mais frequentes na conexão dos dispositivos. 

Instalar redes locais 

Instalar e configurar sistemas operativos. 

Instalar e configurar utilitários sobre sistemas operativos. 

Reconhecer a estrutura de um sistema operativo. 

Definir um plano de instalação de um servidor de rede local. 

Proceder à instalação do sistema de gestão de um servidor de rede local. 

Instalar e configurar software cliente. 

Caracterizar o sistema operativo de rede. 

Executar os procedimentos necessários para administrar uma rede local. 
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Montar e desmontar os componentes internos do computador 

Fichas de trabalho 
Trabalho de sala de aula 

Relatórios 
Trabalhos de pesquisa 
Grelhas de observação 

50% 

Distinguir as funções dos componentes do computador 

Montar e desmontar os componentes externos do computador 

Corrigir avarias na conexão de componentes do computador. 

Estabelecer ligações entre dispositivos de rede 

Fazer a instalação de sistemas operativos 

Configurar o sistema operativo de acordo com as necessidades de cada 

utilizador 

Realizar a instalação de um servidor de rede local 

Instalar um sistema de gestão de um servidor 

Instalar software cliente 

Administrar uma rede local 
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Participação  

Grelhas de observação 
Grelhas de autoavaliação 

Observação direta 
20% 

Responsabilidade 

Cooperação 

Respeito 

Autonomia 

 


