Ensino Secundário – Cursos Profissionais
(DL 139/2012 de 5 de julho)
Componente de Formação Geral
Matriz - Prova de Recuperação de Módulos
de Sistemas Operativos - Módulo 5
Objeto de avaliação



























Efetuar o levantamento das necessidades de utilização e
selecionar o Sistema Operativo;
Servidor mais adequado;
Instalar e configurar sistema operativo servidor;
Instalar e distinguir device drivers residentes e
instaláveis;
Configurar o sistema operativo servidor:
Otimização do Sistema Operativo;
Backup e Sistemas de Proteção contra falhas;
Utilizadores – Definição e parametrização;
Gestão de recursos;
Administração – Ferramentas;
Instalação e configuração de clientes;
Conhecer o enquadramento histórico do Windows
Server e ser capaz de o relacionar com outras versões;
Conhecer os principais objetivos, características e
novidades do sistema operativo;
Conhecer a terminologia de redes da Microsoft;
Saber utilizar diversas ferramentas de administração;
Conseguir instalar o Active Directory e criar contas e
grupos de utilizadores;
Saber gerir perfis de utilizador, políticas de grupo e de
utilizador;
Ser capaz de instalar, configurar e administrar os
diversos serviços;
Ser capaz de ativar a segurança adequada a nível dos
discos;

Material autorizado: Uma caneta e folha de exame.

Características e estrutura da prova

Ano Letivo

2014/2015

Disciplina

Sistemas Operativos

Módulo(s)

5

Prova

Teórica

Duração (min)

90

Critérios de Classificação
 Correção e objetividade da resposta;

Grupo I.

1- 30
2- 30
3- 25
4- 30
5- 20
6- 15
7- 20
8-

30

Total- 200 Pontos

 Utilização de técnicas adequadas;
 Cumprimento rigoroso dos procedimentos nas
tarefas propostas.
 Explicação rigorosa dos procedimentos nas
tarefas com o Sistema Operativo, com as
aplicações e outras ferramentas;
 Explicação correta das operações pedidas;
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Conseguir instalar o Active Directory e criar contas e
grupos de utilizadores;
Saber gerir perfis de utilizador, políticas de grupo e de
utilizador;
Ser capaz de instalar, configurar e administrar os
diversos serviços;
Ser capaz de ativar a segurança adequada a nível dos
discos;
Saber analisar o estado do sistema, recorrendo às
ferramentas adequadas;
Ser capaz de ligar ao servidor clientes de diversos
sistemas operativos para postos de trabalho da
Microsoft;
Saber aceder remotamente ao sistema, configurando-o
de modo correto;
Configurar os serviços de servidores de impressão de
ficheiros;
Configurar os serviços de acesso remoto a máquinas e
aplicações;

Material autorizado: Uma caneta e folha de exame.

Características e estrutura da prova

Ano Letivo

2014/2015

Disciplina

Sistemas Operativos

Módulo(s)

5

Prova

Teórica

Duração (min)

90

Critérios de Classificação
 Correção e objetividade da resposta;
 Utilização de técnicas adequadas;
 Cumprimento rigoroso dos procedimentos nas
tarefas propostas.
 Explicação rigorosa dos procedimentos nas
tarefas com o Sistema Operativo, com as
aplicações e outras ferramentas;
 Explicação correta das operações pedidas;

