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 Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas 

competências enunciados no Programa de Aplicações Informáticas - B em vigor 

(homologado em julho de 2009).  

A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de duração 

limitada, só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciadas 

no Programa.  

Competências 

As competências a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos concetuais e 

procedimentais, enunciados nos diferentes temas/unidades do Programa. Assim, a 

prova permite avaliar a seguintes competências: 

Domínio Concetual  

 Conhecimento e compreensão de dados e de conceitos; 

 Mobilização e utilização de dados e de conceitos;  

 Estabelecimento de relações entre conceitos. 

Domínio Procedimental  

 Mobilização de conceitos em diferentes situações. 
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 Características e estrutura da prova 

A prova apresenta quatro grupos de questões. 

No Grupo I avalia-se a aprendizagem no domínio Teoria da Interatividade. 

No Grupo II avalia-se a aprendizagem no domínio Conceitos Básicos de Multimédia. 

No Grupo III avalia-se a aprendizagem no domínio Utilização dos Sistemas de 

Multimédia. 

No Grupo IV avalia-se a aprendizagem no domínio Introdução à Programação. 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro a seguir. 

Conteúdos Cotações Estrutura 

Teoria da Interatividade 40 pontos 2 (duas) questões 

Conceitos Básicos de Multimédia 40 pontos 2 (duas) questões 

Utilização dos Sistemas Multimédia 40 pontos 2 (duas) questões 

Introdução à Programação 80 pontos 4 (quatro) questões 

 

 Critérios gerais de classificação 

A correção da prova é feita a partir da folha de prova. 

Em questões cuja resposta possa ser estruturada de mais do que uma maneira, o 

professor adotará um critério para fracionar as cotações de modo a contemplar os 

seguintes pontos: 

● Conhecimentos revelados; 

● Objetividade e clareza da resposta; 

● Organização coerente do exercício. 

 

 

 Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos 

 
 Material autorizado 

A prova é realizada na folha de prova, devendo o examinando ter em seu poder 

apenas caneta ou esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 


