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MÓDULOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
N.º DE 

HORAS 

1 

Introdução 

à Progra-

mação e 

Algoritmia 

 Apreender conceitos sobre a lógica de programação 

 Aplicar instruções e sequências lógicas na resolução de problemas 

 Utilizar as regras e as diferentes fazes na elaboração de um algorit-

mo 

 Aplicar fluxogramas 

 Identificar os diferentes tipos de dados 

 Identificar variáveis e constantes 

 Utilizar as regras de tipos em geral 

 Enumerar e identificar os operadores aritméticos, relacionais e lógi-

cos 

 Utilizar operadores 

30 

2 

Mecanismos 

de Controlo 

de Execu-

ção 

 Conhecer vários tipos de variáveis 

 Compreender a estrutura de um programa 

 Conhecer estruturas de decisão e de repetição 30 

3 
Pro-

gramação 

Estruturada 

 Adquirir a noção de subprograma 

 Conhecer as regras de declaração de subprogramas 

 Conhecer as regras de execução de subprogramas 

 Utilizar correctamente parâmetros 

 Distinguir os diferentes tipos de subprogramas 

 Elaborar programas com recurso a subprogramas 

 Conhecer as regras para a criação de bibliotecas de subprogramas 

30 

4 
Estrutura de 

Dados 

Estáticos 

 Saber fazer a distinção entre uma variável simples e uma variável 

estruturada 

 Saber o que é uma String 

 Manipular uma String 

 Diferenciar índice e valor indexado num Array 

 Dominar os algoritmos de manipulação de Arrays 

30 
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5 
Estrutura de 

Dados 

Compostas 

 Definir e manipular tipos de dados compostos 

 Modularizar um problema usando a estrutura de dados apropriada 30 

6 
Estrutura de 

dados di-

nâmicos 

 Compreender o conceito de apontador 

 Conhecer as regras de declaração de apontadores 

 Identificar as operações para manipulação de apontadores 

 Utilizar estruturas dinâmicas lineares 

 Distinguir apontador de estrutura dinâmica 

 Identificar os tipos de estrutura dinâmica – Pilha e Fila de Espera 

 Adquirir a noção de lista bidireccional 

 Dominar as operações básicas sobre listas 

30 

7 
Tratamento 

de 

Ficheiros 

 Conhecer as regras da declaração de ficheiros 

 Identificar as operações definidas para a manipulação de ficheiros 

 Dominar técnicas de processamento de ficheiros 

 Elaborar programas que recorram a ficheiros como suporte de da-

dos 

 Conhecer as operações específicas para manipular ficheiros de texto 

 Dominar as técnicas de processamento de ficheiros de texto 

 Elaborar programas que recorram a ficheiros de texto como suporte 

de dados 

 Ser capaz de tornar persistente a informação necessária a execução 

do programa 

30 


