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Ano Letivo de 2021/ 2022 
INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Aplicações Informáticas                                     2022 

Código da prova - 303 

12.º Ano de Escolaridade  
Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

Modalidade da prova: Escrita 

 Duração: Prova Escrita: 90 minutos  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência na disciplina de Aplicações Informáticas B de 12º, a realizar em 2022, pelos 

alunos, de acordo com as aprendizagens essencias da disciplina referida anteriormente, 

dos cursos científico-humanísticos. 

 

O documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

• objeto de avaliação; 

• caracterização da prova; 

• critérios gerais de classificação; 

• material a utilizar; 

• duração. 

 

Objeto de Avaliação 

A prova tem como referencial o programa da disciplina de Aplicações Informáticas B de 

12º ano, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens 

essenciais de Aplicações Informáticas B para o 12º ano. Permite avaliar aprendizagens 

passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada nomeadamente: 

 

•  Conhecimento/compreensão dos conceitos fundamentais relacionados com a lógica e 

algoritmia da programação; 

 

•  Identificar e corrigir componentes estruturais da programação; 
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•  Utilizar estruturas de programação no desenvolvimento de programas ( Pascal); 

 

• Identificar componentes estruturais da programação orientada aos eventos no 

desenvolvimento de programas (Visual Basic 2010); 

 

• Compreender, caracterizar e identificar os conceitos de realidade virtual, de 

interatividade, e imersividade – tipos e níveis; 

 

• Caracterizar os diferentes tipos de media; 

 

• Definir, distinguir e compreender os conceitos de multimédia e sua utilização, bem 

como os respetivos produtos; 

 

• Identificar e utiizar corretamente as ferramentas de Audacity e Openshot; 

 

• Conhecer algumas técnicas de animação digital. 

 

Caracterização da Prova 

A prova é única, constituída por uma componente escrita, com resolução na folha de 

prova, e outra parte com resolução no computador através da utilização das ferramentas 

indicadas em cada domínio, no quadro seguinte.  

 

Domíno/Subdomínio Estrutura da Prova Cotação 

 

 

 

D1: Introdução à 

Programação 

 

D1.1. Algoritmia 

As questões sobre este 

domínio visão avaliar a 

aquisição das Aprendizagens 

Essenciais enunciadas no 

tema - Objeto de avaliação; 

As questões são do tipo: 

• Escolha múltipla 

 

 

 

 

 

90 pontos 
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D1.2. Programação 

 

• Resposta direta 

• Elaboração de algoritmos 

• Desenvolvimento de 

aplicações gráficas 

utilizando o Visual Studio 

2019 e a linguagem de 

programação Visual Basic. 

 

D2: Introdução à Multimédia 

- tipos de media e conceito 

 

D2.1. Conceitos de 

Realidade Virtual, 

Imersividade e 

interatividade 

 

D2.2. Produção Multimédia - 

Áudio 

 

D2.3. Produção de 

Multimédia - Vídeo 

As questões sobre este 

domínio avaliam a aquisição 

das Aprendizagens 

Essenciais enunciadas no 

tema - Objeto de avaliação. 

As questões são do tipo: 

• Verdadeiros e falsos 

• Correspondência 

• Resposta de 

desenvolvimento 

• Ferramentas a utilizar no 

desenvolvimento dos 

produtos multimédia: 

Audacity; Openshot; 

 

 

 

 

 

 

 

110 pontos 

Total 200 pontos 

Critérios de Classificação 

Não será atribuída qualquer pontuação a respostas cujo conteúdo seja considerado 

inadequado às respetivas questões.  

São fatores de desvalorização: a incoerência da resposta, a resposta incompleta e a 

introdução de fatores alheios à questão.  

Nas questões cuja resposta seja escolha múltipla apenas se considera como válida uma 

única opção. Caso o aluno opte por mais que uma resposta, a cotação dessa questão 

será considerada nula.  
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Nos itens de verdadeiro / falso, de associação e de correspondência, a classificação a 

atribuir tem em conta o nível de desempenho revelado na resposta.  

Nas questões de resposta construída curta ou longa a avaliação terá em conta: a 

adequação da resposta à questão; a correção científica; a clareza da resposta; a 

estrutura da resposta.  

Na construção de algoritmos a avaliação terá em conta: a adequação da resposta, a 

estrutura lógica do raciocínio, as estruturas de controlo utilizadas, o rigor do 

desenho/sintaxe.  

Na construção de programas/aplicações, de procedimentos/funções, é valorizado: a 

adequação da resposta, a estrutura lógica do raciocínio, as estruturas de controlo 

utilizadas, o rigor da sintaxe, a ausência de erros de compilação, a ausência de erros de 

lógica, a eficiência do programa/ procedimento/ função apresentado;  

A estrutura do programa/aplicações, de procedimentos/funções, deve ser simples de ler, 

corrigir, ampliar ou modificar, mesmo por outro programador.  

Às respostas/construções, consideradas incompletas, corresponderá uma classificação 

ponderada a decidir pelo professor.  

Há questões que podem ser corretamente resolvidas por mais do que um método. 

Sempre que o aluno utilizar um método de resolução não contemplado nos critérios 

específicos, caberá ao professor corretor adotar um critério de distribuição da cotação 

que julgue adequado.  

O não guardar os ficheiros e/ou pastas, no suporte e com o nome sugerido, invalida a 

correção das mesmas, o que implica a atribuição de zero pontos às referidas questões. 

Na execução de tarefas de transformação, numa ferramenta informática, a classificação é 

atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados e com a 

capacidade de utilização de todos os recursos da ferramenta informática na aplicação dos 

procedimentos necessários para efetuar as configurações e formatações pedidas nas 

questões apresentadas no enunciado da prova e ainda com a capacidade de gravar o 

ficheiro criado no local indicado, uma vez que só contam para avaliação os itens que 

estiverem gravados no local indicado no enunciado da prova. 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, previsto 

na grelha de classificação. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 

identificadas são classificadas com zero valores.  
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Duração da prova componente escrita - 90 minutos sem tolerância. 

 

Material Autorizado 

O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. As 

questões/construções, a realizar no computador, são realizadas no computador fornecido 

pela escola com os programas necessários instalados. Não pode recorrer à utilização, 

nem abrir, outros programas que não sejam solicitados. O computador terá instalado os 

seguintes programas: Visual Studio 2019, Openshot, Audacity, Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint. No final a pasta com o conteúdo da resolução do exame será gravado numa 

Pen drive, fornecida pela escola, e entregue aos professores vigilantes. 


