INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B |

Prova escrita

2021

Prova 303
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência
do ensino secundário da disciplina de Aplicações Informáticas B, a realizar em 2021,
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 12º Ano em
vigor (homologação em julho de 2009) e permite avaliar aprendizagens passíveis
de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:
 Conhecimento/compreensão de conceitos (incluídos no programa da
disciplina);
 Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos
diversificados;
 Seleção, análise, interpretação e avaliação crítica de informação apresentada
sob a forma de textos, esquemas, representações algorítmicas e linguagens de
programação;
 Produção e comunicação de raciocínios demonstrativos em situações e em
contextos diversificados;
 Comunicação de ideias/conceitos por escrito.

Caracterização da Prova
 Prova escrita;
 A prova tem uma versão;
 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do
programa;
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 A prova é cotada para 200 pontos;
 A valorização das unidades na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 — Domínios, subdomínios e cotação
PROVA ESCRITA
Domínios

Subunidades
Unidade 1: Introdução à programação (Python)

Cognitivo
Saber
e
Saber Fazer

Unidade 2: Introdução à teoria da interatividade (VB)
Unidade 3: Utilização dos sistemas multimédia
(Photoshop)

Cotação
(em pontos)
50 a 80

50 a 70

50 a 70

Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.

Equipamento necessário
Para a realização desta prova é necessário o aluno ter acesso a um computador ou
portátil com ligação à internet. A utilização da internet serve só para que aplicações
como o VB.NET funcionem. Se o aluno utilizar a internet como forma de comunicação
a prova será imediatamente anulada.

Preparação
Antes da prova o professor responsável deverá disponibilizar no ambiente de trabalho
do aluno os ficheiros necessários (em inglês “project files”).

Duração
A prova terá a duração de 90 minutos.

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