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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Disciplina de Aplicações Informáticas B                                             Ensino secundário  

Ano letivo 2019/2020 
 

 

 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do ensino secundário da 

disciplina de Aplicações Informáticas B, a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que 

se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 

de julho, para os níveis de ensino ainda abrangidos por este normativo, com as devidas 

atualizações ocorridas, bem como tendo em conta a Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a 

Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto e a Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto para os 

anos abrangidos pelas novas matrizes curriculares e, tendo em atenção o Decreto-Lei n.º 54, de 6 

de julho para todos os ciclos e níveis de ensino. Devem também ser consideradas as indicações 

constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 de 05 de março, do Despacho Normativo n.º 

5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril e, também, 

o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e 

demais legislação complementar. 

 

2. O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova:   

 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração.  



Página 2 de 2 

 

Objeto de avaliação  

A prova avalia o conjunto de conhecimentos e aprendizagens desenvolvidos no Ensino Secundário, na 

disciplina de Aplicações Informáticas B, nos seguintes conteúdos: 

Introdução à Programação                      

Introdução à Teoria da Interatividade                    

Conceitos Básicos Multimédia                    

 

Caracterização da prova 

Prova escrita. A prova é constituída por três grupos de questões. Tem duração de noventa minutos e será 

realizada em impresso próprio de exame que os alunos devem adquirir previamente.  

 

Prova Parâmetros Cotações em pontos 

Implementação de código na 
programação e perguntas 
teóricas sobre os conteúdos 

1 - Introdução à Programação                      120 pontos 

2 - Teoria da Interatividade /Multimédia                  40 pontos 

3 – Utilização de Multimédia 40 pontos 

 Total: 200 pontos 

 

Critérios gerais de classificação  

A classificação a atribuir a cada parâmetro resulta da aplicação dos seguintes critérios: 

    – Domínio das técnicas de programação (Escrita correta de código, utilização correta de instruções e 

ciclos de controle, etc). 

    – Aplicação dos conceitos apreendidos com rigor técnico e científico. 

    – Clareza e definição na interpretação dos enunciados (do que é pedido). 

 

A classificação final da prova é expressa na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final da 

disciplina convertida de acordo com as disposições regulamentares 

aplicáveis à oferta educativa e formativa. 

 

Material 

– Folha de exame. 

– Caneta azul ou preta. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 


