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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

 

 

1. Objeto de Avaliação 
A prova tem por referência o programa/aprendizagens essenciais da disciplina de Aplicações 

Informáticas B, do Ensino Secundário, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita de resolução no computador. 

 

 

2. Caracterização da prova 
A prova é constituída por um caderno que engloba questões de resolução no computador. As 

questões de resolução no computador são realizadas com recurso ao computador, nas respetivas 

plataformas de programação ou aplicações, sendo posteriormente descarregadas para o 

computador e gravadas em Pen Drive e impressas em papel quando aplicável. 

 

  

Grupo Conteúdos Cotação 

(pontos) 

Conceitos básicos de 

informática: processador de 

texto e folha de cálculo 

Secções na formação de documentos 

Tabelas em documentos 

Índices automáticos 

Mail Merge com folhas de cálculo 

Funções simples e de decisão 

Gráficos em folhas de Cálculo 

Filtros 

 

40 
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Tipos e media dinâmicos, Vídeo, 

áudio, animação 

Ambientes para animação seguindo princípios de 

continuidade e descontinuidade espácio-temporal 

recorrendo a ferramentas digitais. 

Edição de som e vídeo. 

Exportação de videio para diferentes plataformas 

 

40 

Introdução à 

Programação 

Algoritmia 

Algoritmos em linguagem Python. 

 60 

Programação/ Programação de 

Robôs 

 

Linguagem de programação imperativa codificada para 

elaborar programas simples, em ambiente de consola. 

Tipos de dados. 

Operadores aritméticos, lógicos, relacionais e respetivas 

regras de prioridade. 

Estruturas de controlo de seleção e estruturas 

repetitivas. 

Funções em programas. 

Executar operações básicas com arrays 

60 

 

 

3. Critérios gerais de avaliação 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação estabelecidos para cada item e é expressa por um número inteiro. 

A prova é constituída por tarefas a serem realizadas nas aplicações informáticas (processador de 

texto, folha de cálculo, plataforma de programação para robôs, linguagem de programação Python 

e Editor de Vídeo) 

A prova será classificada numa escala de 0 a 200 pontos. 

Para todas as questões da prova consideram-se os seguintes critérios gerais: 

● Tarefa totalmente realizada - 100% da cotação da questão 

● Tarefa parcialmente realizada - será penalizada de acordo com os critérios específicos de 

correção. 

● Tarefa incorreta ou não realizada – 0% da cotação da questão 

 

 

4. Material 
Apenas é permitido o uso de caneta ou esferográfica de cor azul ou preta para preenchimento do 

cabeçalho. 
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Folha de resposta (a distribuir pelo Secretariado de Exames) 

Uma Pen Drive (a distribuir pelo Secretariado de Exames) para gravação das provas de todos os 

alunos presentes. 

Computador com Internet para aceder às plataformas de Programação. 

 

5. Duração 

A prova terá a duração de 90 minutos 
 

 


