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1. Introdução 

 

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

à frequência da disciplina de Aplicações Informáticas B, do ensino secundário, a realizar 

no presente ano letivo.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do programa da 

disciplina. 

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

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de Classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Importa ainda referir que o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau 

de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

Programa, em adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito.  
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2. Objeto de avaliação 

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

enunciadas no Programa de Aplicações Informática B em vigor. 

 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. A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas 

no Programa, mas não expressas nesta informação. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivos na unidade de Introdução à Teoria da Interatividade 

 Conhecer e entender os processos de comunicação dos sentidos humanos na deteção 

de informação; 

 Reconhecer a importância de prevenção da saúde através da ergonomia; 

 Identificar os meios de interface do homem com os sistemas informáticos; 

 Compreender representação da informação em modo gráfico; 

 Reconhecer um ambiente virtual e de simulação; 

 Reconhecer realidade imersiva e não imersiva; 

 Compreender a interatividade nos seus múltiplos aspetos. 

 

Objetivos na unidade de Conceitos Básicos de Multimédia 

 Entender a multimédia nas suas múltiplas formas de exibição; 

 Compreender a noção de multimédia quanto à sua composição e quanto à sua 

proveniência; 

 Identificar os processos de divulgação de conteúdos off-line e on-line; 

 Reconhecer a noção de linearidade e não linearidade; 

 Entender a importância da amostragem em comunicação;  

 Identificar o que é um periférico Output e Input; 

 Reconhecer os suportes de armazenamento de informação mais difundidos. 
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Objetivos na unidade de Utilização do Sistema Multimédia 

 Identificar e empregar o modelo aditivo e subtrativo; 

 Identificar os modelos RGB, CMYK, HSV, YUV;  

 Identificar comandos em HTML; 

 Reconhecer formatos de imagem BMP JPEG, GIF, PCX e SVG; 

 Identificar as situações de utilização do formato de imagem PDF; 

 Reconhecer o formato de imagem PNG e TIF; 

 Caracterizar uma imagem em formato Vetorial; 

 Conhecer processos de compressão de som e de imagem; 

 Reconhecer e utilizar o formato WMF (Windows Meta File); 

 Identificar e caracterizar os tipos de codificação ASCII, Unicode e EBCDIC; 

 Utilizar os Codec mais difundidos; 

 Conhecer os métodos mais difundidos de realização de download. 

 

Objetivos na unidade de Introdução à Programação 

 Definir o conceito de algoritmo; 

 Reconhecer a importância do pseudocódigo; 

 Especificar os diferentes tipos de dados; 

 Identificar os diferentes operadores aritméticos e as regras de prioridade; 

 Apresentar as estruturas de controlo em linguagem de pseudocódigo; 

 Aplicar estruturas de decisão e estruturas repetitivas na elaboração de algoritmos; 

 Executar operações básicas com arrays; 

 Definir o conceito de subrotina; 

 Explicitar os conceitos de variáveis locais e globais; 

 Distinguir o conceito de passagem de parâmetros por valor de passagem de 

parâmetros por referência. 
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3. Características e estrutura 

 

A prova está organizada nos quatro grupos de itens abaixo apresentados:  

 No primeiro grupo avaliam-se as competências adquiridas na Teoria da 

Interatividade; 

 No segundo grupo avaliam-se as competências adquiridas em multimédia; 

 No terceiro grupo avaliam-se as competências adquiridas na utilização de 

Sistemas Multimédia; 

 No quarto grupo avaliam-se as competências adquiridas em Programação, 

nomeadamente em pseudocódigo. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quatro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos temas na prova. 

Temas 
Cotação 

(em pontos) 

Introdução à Teoria da Interatividade 50 

Conceitos Básicos de Multimédia 50 

Utilização do Sistema Multimédia 60 

Introdução à Programação 40 

 

A prova inclui os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, númerode itens e cotação. 

Tipologia de itens Número de itens 

Cotação por 

item (em 

pontos) 

Escolha 

múltipla 

Introdução à Teoria da 

Interatividade 

Grupo I 

7 itens 
7 a 8 

Conceitos Básicos de 

Multimédia 

Grupo II 

7 itens 
7 a 8 

Resposta 

aberta 

Utilização do Sistema 

Multimédia 

Grupo III 

9 itens 
5 a 8 

Introdução à Programação 
Grupo IV 

1 iten 
40 
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Alguns dos itens podem ter como suporte tabelas, figuras ou gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no 

programa da disciplina.  

Alguns itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um 

tema do programa. 

 

 

4. 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. 

 

São fatores de desvalorização: 

 Incoerência da resposta; 

 Resposta incompleta; 

 Introdução de fatores alheios à questão. 

 

Às respostas consideradas incompletas, corresponderá uma classificação ponderada. 

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

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

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

julgue adequado. 

 

 

5. Material 

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

tinta indelével, azul ou preta. 

 

6. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


