Informação – Prova de equivalência à frequência

2017

Disciplina - Aplicações Informáticas B
Código - 303
12.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)
Tipo de prova – Escrita

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Aplicações Informáticas B, a realizar em 2017, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação

1. Objeto de avaliação
A(s) prova(s) tem(têm) por referência o Programa de Aplicações Informáticas B em vigor.

2. Características e estrutura da prova
A prova é cotada para 200 pontos.
A distribuição da cotação pelos conteúdos apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1
Conteúdos

Cotação
(em pontos)

1ª Unidade ‒ Introdução à Programação

70

2ª Unidade ‒ Introdução à Teoria da Interatividade

30

3ª Unidade – Conceitos Básicos de Multimédia

50

4ª Unidade ‒ Utilização dos Sistemas Multimédia

50

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação e ordenação) e itens de construção
(resposta curta, resposta restrita e resposta extensa).
Os itens da prova exigem a análise dos documentos apresentados. Esses documentos podem
apresentar perspetivas diferentes e permitem o estabelecimento de relações na análise de uma
problemática decorrente de um ou mais módulos do programa.
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Um dos grupos de itens tem como suporte um documento escrito de maior extensão. Os outros três
grupos de itens têm como suporte documentos de natureza diversa, como textos, imagens e dados
quantitativos organizados em gráfico, em quadro ou em tabela.
Alguns dos itens de resposta restrita e o item de resposta extensa exigem que as respostas não se
limitem à mobilização dos elementos presentes, explícita ou implicitamente, nos documentos
apresentados.

3. Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
Não é permitido o uso de corretor.

4. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

5. 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.
A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das
respostas aos itens de seleção.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta
que surgir em primeiro lugar.
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