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Introdução 

O presente documento divulga as características da prova de equivalência à frequência da 

disciplina de Aplicações Informáticas B, do 12.º ano, nomeadamente:    

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Programa de Aplicações Informáticas B, do 12.º ano, permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova escrita de duração limitada e reflete 

uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina, 

privilegiando a avaliação dos conhecimentos e capacidades que a seguir se enunciam: 

− identificar as componentes essenciais de uma estrutura de programação; 

− compreender o funcionamento das estruturas de controlo; 

− utilizar (de forma simples) uma linguagem de programação por eventos; 

− identificar conceitos associados à interatividade; 

− reconhecer níveis e tipologias de interatividade; 

− reconhecer e caracterizar soluções interativas; 

− caracterizar os diferentes tipos de media existentes que podem ser combinados nos 

produtos multimédia; 

− utilizar conhecimentos relativos às lógicas estruturais e modos de interação de aplicações 

multimédia, na análise da sua utilidade, interesse e eficácia; 

− identificar funcionalidades e características de equipamentos e/ou componentes 

multimédia; 

− avaliar a eficácia e funcionalidade de software multimédia; 

− identificar funcionalidades e configurar as aplicações multimédia mais comuns; 

− conhecer as potencialidades e características de equipamentos e ferramentas multimédia.   
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 Caracterização da prova 

A prova está organizada por cinco grupos e cada um dos grupos tem entre 2 e 6 itens.  Alguns 

grupos de itens têm como suporte um ou mais esquemas, imagens e/ou tabelas.  A prova pode 

incluir os seguintes tipos de item:   

− resposta fechada;  

− resposta aberta extensa; 

− resolução gráfica. 

 

 A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1  

Temas Cotação (em pontos) 

Introdução à programação  90 

Introdução à teoria da interatividade 35 

Conceito e utilização de sistemas multimédia   75 

 

Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  Não é permitido o uso de corretor.   

  

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro.   

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

zero pontos. 

A deliberada inutilização dos recursos provoca a anulação de questões e eventualmente da 

prova. 

Os critérios de classificação das respostas de resolução de problemas apresentam-se 

organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e a cada nível de 

desempenho corresponderá uma pontuação que será definida nos critérios específicos de 

classificação. 

A atribuição da cotação máxima só é possível se forem cumpridas todas as indicações 

fornecidas para a realização da prova e executadas com rigor as tarefas pedidas. 


