
 

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 
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FICHA DE TRABALHO Nº3 
Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 1: EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TÉCNICOS 

Domínio de Referência 2 

• Actuar no quadro das qualificações profissionais para lidar com equipamentos e sistemas técnicos, no sentido da reconversão 
das posições hierárquicas ocupadas pelos trabalhadores nas organizações. 
• Actuar no sentido de clarificar as propriedades e limitações dos equipamentos e dos procedimentos técnicos disponíveis ou que 
possam vir a ser disponibilizados num contexto profissional ou na interacção com profissionais especializados. 
• Actuar na interacção com profissionais especializados com base nos princípios científicos em que assenta o funcionamento de 
equipamentos e sistemas técnicos (mecânica, calor, etc.) tendo em conta as relações matemáticas entre as noções envolvidas. 

2008/2009

VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 2 Contexto Profissional Equipamentos Profissionais 

 
Data ___/___/___ TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 1 módulo de 45 minutos. 

 

Verticais 

(1) Permite fazer refeições. 

(2) Permite secar o cabelo. 

(4) Permite ouvir notícias, música, … 

(6) Permite ouvir e gravar músicas. 

(8) Permite fazer cálculos. 

(9) Permite ver filmes, séries e novelas. 

(12) Permite tostar sandes. 

(14) Permite fazer torradas. 

(15) Permite aquecer a água da torneira. 

(16) Permite regular a temperatura da casa. 

(19) Permite acordar ao som de música. 

(20) Permite conservar alimentos durante muito tempo. 

(23) Permite misturar alimentos. 

(25) Permite desfazer alimentos. 

(28) Permite conservar alimentos. 

(29) Permite aquecer água para banhos. 

(30) Permite pesar alimentos. 

(31) Permite refrescar uma divisão da habitação. 

(32) Permite ouvir música enquanto se corre, anda ou 

descansa. 

(33) Permite comunicar, jogar, escrever, calcular… 

(34) Permite limpar o chão. 

(36) Permite enviar informação através da linha 

telefónica. 

Horizontais 
(3) Permite fazer vincos na roupa. 

(5) Permite aquecer e cozinhar alimentos. 

(7) Permite reproduzir filmes numa tela ou parede. 

(10) Permite fazer café. 

(11) Permite fixar coisas às paredes. 

(13) Permite aquecer água. 

(17) Permite comunicar com outras pessoas. 

(18) Permite realizar trabalhos, jogar e comunicar. 

(21) Permite expelir os vapores da cozinha. 

(22) Permite aquecer divisões da casa. 

(24) Permite deixar o jardim bonito. 

(26) Permite cozinhar bolos. 

(27) Permite falar com pessoas. 

(32) Permite registar momentos para o futuro. 

(35) Permite grelhar alimentos dentro de casa. 

(37) Permite ver filmes, séries, fotos, vídeos, … 

(38) Permite cortar o rolo de carne, … 

(39) Permite captar a humidade dentro de casa. 
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