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MÓDULOS 
CONTEÚDO

S 
OBJETIVOS 

N. º 

DE 

HORA

S 

14 

Linguagem 

de Manipu-

lação de 

Dados 

 Utilizar uma linguagem de manipulação de dados 

 Pesquisar informação numa base de dados 

 Inserir, remover e actualizar dados numa base de dados 

 Produzir pesquisas complexas recorrendo aos mecanismos próprios 

do SQL 

30 

15 

Linguagem 

de Defini-

ção de Da-

dos 

 Criação, alteração e eliminação de tabelas e índices em SQL; 

 Criação e eliminação de tabelas; 

 Alteração de tabelas; 

 Criação e eliminação de índices; 

 Conceito de transacção; 

 Privilégios e controlo de acessos. 

21 

16 
Projecto de 

Software 

 Utilização, por parte do aluno, de conceitos e técnicas leccionadas 

 Explorar conceitos e técnicas que não tenham sido aprofundados 

nas aulas 

 Capacidade de improvisar e ultrapassar de forma autónomos pro-

blemas específicos 

72 

17 

Metodolo-

gias de 

análise e 

desenvol-

vimento de 

Sistemas 

 Ter conhecimento de vocabulário típico do desenvolvimento de pro-

jectos  

 Conhecer as fases de desenvolvimento de um sistema  

 Saber utilizar os modelos de desenvolvimento de um sistema  

 Conhecer ferramentas CASE  

30 

18 

Ferramen-

tas de Ani-

mação 

Gráfica 

 Criar automatizações utilizando uma linguagem script; 

 Criar animações 3D;  

 Integrar outras tecnologias com a ferramenta de animação gráfica;  

 Utilizar o ambiente de desenvolvimento de conteúdo remoto;  

 Instalar, utilizar e personalizar componentes. 

30 

19 

Ferramen-

tas de Tra-

tamento de 

Imagem 

 Efectuar a aquisição e impressão de imagens; 

 Efectuar edição de imagem para melhoria e/ou restauro, utilizando 

os diferentes métodos e técnicas; 

 Efectuar composição de imagem, utilizando os diferentes métodos e 

técnicas. 

30 


