Informação Prova
Prova código 303 de Aplicações Informáticas B
Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho
Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março

O presente documento divulga informação relativa à prova, a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação
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Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Aplicações Informáticas B e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo
sobre os temas que constam no programa do 12.º ano de escolaridade, que se discriminam
no Quadro 1.
A resolução dos itens da prova pode envolver, por exemplo, a produção de um texto, a
apresentação de um raciocínio demonstrativo ou a resolução de problemas com
apresentação de código/programação, itens de resposta fechada e justificações.

Caracterização da prova
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, código em
linguagens de programação, tabelas e figuras.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no programa.
A prova é cotada para 200 pontos.
A valorização dos temas na prova apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 – Valorização das Aprendizagens
Aprendizagens
Introdução à Programação - linguagem C#
Programação numa linguagem orientada por objetos (Visual
Studio 2019)

Cotação
(em pontos)
90
50

Conceitos de Multimédia

20

Sistemas multimédia

40
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação.
Tipologia de itens

Número de

Cotação total

itens

(em pontos)

10

60

5

140

Itens de seleção:
•

Escolha múltipla;

•

Associação

ou

correspondência;
Itens de construção:
•

Resposta restrita;

•

Resposta extensa;

Material

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

Duração

A prova tem a duração de 90 minutos.
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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.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser
apenas considerada a resposta que surgir em primeiro lugar.
Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla e de associação ou correspondência, a cotação só é atribuída
às respostas que apresentam de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras
respostas são classificadas com zero pontos.
Nos itens de completamento, a cotação só é atribuída às palavras ou expressões que
apresentam de forma inequívoca a opção correta.
Itens de construção
Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação
apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de
desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.
A classificação a atribuir a cada resposta estará sujeita a desvalorizações devido a, por
exemplos erros graves de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique
perda frequente de inteligibilidade e/ou de sentido, utilização de simbologias ou expressões
inequivocamente incorretas do ponto de vista formal e utilização de processos de resolução
que não respeitem as instruções dadas.
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