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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE APLICAÇÕES 

INFORMÁTICAS  

ANO LETIVO 2020/2021 

 
 

CÓDIGO DA PROVA: 303 

MODALIDADE DA PROVA: ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos 
 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova tem por referência o programa de Aplicações Informáticas B do 12º ano e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas 
seguintes:  

 Introdução à programação; 

 Introdução à Teoria da Interatividade; 

 Conceitos básicos de Multimédia; 

 Utilização de Sistemas Multimédia. 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 
 
A prova está organizada por três partes. 

A parte I é constituída por questões de escolha múltipla e de ordenação. 

A parte II é constituída por questões de Verdadeiro/Falso. 

A parte III é constituída por itens de resposta fechada e por itens de resposta aberta, que podem 
exigir resposta curta ou respostas extensas. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, programas em pseudocódigo e 
esquemas. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou à 
sequência dos seus conteúdos. 

Valorização dos conteúdos da prova: 

 

Conteúdos Cotação 
(pontos) 

Parte I Introdução à programação; 100 Pontos 

Parte II Introdução à Teoria da Interatividade; 20 Pontos 

Parte III 
Conceitos básicos de Multimédia; 

Utilização de Sistemas Multimédia. 
80 Pontos 

Total 200 Pontos 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas aos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens que envolvem a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a 

organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

 

 ITENS DE SELEÇÃO 

 ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja 

assinalada:  

 uma opção incorreta; 

 mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

 ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente 

correta e completa. São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

 seja apresentada uma sequência incorreta; 

 seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

 VERDADEIRO / FALSO 

Devem escrever, na folha de respostas, Verdadeiro ou um V para as afirmações que forem 

consideradas Verdadeiras e Falso ou um F para as consideradas Falsas. 

A classificação a atribuir tem em conta o número de itens corretos. 
 

 ITENS DE CONSTRUÇÃO (resposta aberta/fechada) 

A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor 

científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas nas respostas 

elaboradas. 

 

4. MATERIAL  
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 


