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MÓDULOS CONTEÚDOS OBJETIVOS HORAS 

8 
Conceitos avançados de 

programação 

Entender as especificidades da programação em ambiente grá-

fico. 

Constatar as diferenças entra a programação procedimental e a 

programação por eventos. 

Conhecer a interface de programação do sistema operativo. 

Tomar conhecimento dos problemas associados à interface 

com o utilizador no desenvolvimento de aplicações para ambi-

entes gráficos. 

18 

9 
Introdução à programação 

orientada a objectos 

Identificar as diferenças entre uma Linguagem Estruturada e 

uma Linguagem Orientada por Objectos; 

Adquirir a noção de objectos e sua classificação; 

Adquirir as noções de classe, tipo, métodos, comportamentos e 

instâncias; 

Representar esquematicamente uma classe; 

Compreender o conceito de encapsulamento de dados. 
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10 
Programação orientada a 

objectos 

Definir relações entre objectos. 

Conceito de Herança e Polimorfismo; 

Métodos Virtuais e Virtuais Puros; 

Representar esquematicamente diagramas de classes. 

30 

11 
Programação orientada a 

objetos avançada 

Fazer o tratamento de erros de uma maneira estruturada. 

Virtualizar fluxos de dados através do conceito de Stream. 

Manipulação de Streams em diversos contextos. 

Estruturar uma solução usando o paradigma da programação 

orientada a objetos 
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12 
Introdução aos sistemas de in-

formação 

Perceber a necessidade das bases de dados. 

Adquirir o vocabulário mínimo relativo às bases de dados. 

Sistemas de gestão de bases de dados. 

Os modelos como métodos de conceção de sistemas. 

Modelos utilizados na gestão de bases de dados (Relacional, Hierár-

quico, Rede). 

21 

13 Técnicas de modelação de dados 

Planificar a estrutura de bases de dados relacionais 

Representar graficamente as relações existentes na base de dados 

Utilizar um programa de gestão de bases de dados para a organização 

da informação 

Os modelos como métodos de conceção de sistemas 

O modelo ER (entidade-relação) para representação gráfica de bases 

de dados: 

Integridade e consistência de bases de dados 

O papel da normalização no desenho de bases de dados 
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