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1. Objeto da avaliação 

A prova desta disciplina permite avaliar os conhecimentos do aluno sobre as Tecnologias da 

Informação e Comunicação - Conceitos Introdutórios, Sistema Operativo em Ambiente Gráfico, 

Criação de Folhas de Cálculo e Criação de Páginas Web e permite avaliar a sua capacidade de 

aplicar esses conhecimentos para a resolução de exercícios propostos. 

 

2. Características e Estrutura 

O exame consiste na realização de uma Prova Escrita. 

 A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos 

da disciplina. 

A Prova Escrita avalia os temas referidos no ponto anterior, a saber: Conceitos Introdutórios, 

Sistema Operativo em Ambiente Gráfico, Internet, Criação de Folhas de Cálculo e Criação de 

Páginas Web. É constituída por três grupos e as questões apresentadas devem ser realizadas, 

na folha da prova e no computador. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos temas apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização dos temas 

 

3. Critérios 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, 

previsto na grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis, em branco ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

A gravação dos ficheiros da resolução da prova no computador é de inteira responsabilidade do 

aluno. Se não forem gravados a classificação atribuída é de zero pontos. 

 

4. Material 

A prova escrita será realizada num computador indicado no início da prova. 

Vai ser disponibilizada uma pen drive para os alunos guardarem a prova realizada. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

Grupos Temas Cotação (em pontos) 

Grupo I 
Conceitos Introdutórios, Sistema Operativo em 

Ambiente Gráfico e Internet 
20 

Grupo II Criação de Folhas de Cálculo 40 

Grupo III Criação de Páginas Web 40 


