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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Aplicações Informáticas B                                                      2022 

Prova 303                                                                                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
12º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 7–A/2022, de 24 de março) 

 
 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do ensino 

secundário da disciplina de Aplicações Informáticas B – 12º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Aplicações Informáticas B para o 12º ano e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova de duração limitada, nomeadamente:  
 

• Compreender os fundamentos da lógica da programação;  

• Identificar componentes estruturais da programação;  

• Utilizar estruturas de programação;  

• Aprofundar os saberes sobre as tecnologias da informação e comunicação para a construção 

do conhecimento no contexto da sociedade da informação;  

• Proceder à utilização alargada das tecnologias de informação e comunicação;  

• Compreender a importância da interatividade;  

• Adquirir conhecimentos elementares s obre sistemas e concepção de produtos multimédia;  

• Identificar e caracterizar software de edição e composição multimédia;  

• Desenvolver a capacidade de comunicar, quer pelos meios tradicionais, quer através das novas 

tecnologias de informação e comunicação;  

• Desenvolver o interesse pela pesquisa, descoberta e inovação;  

• Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa;  

• Conhecer a importância da segurança e da privacidade de dados;  

• Implementar práticas inerentes à segurança e saúde no trabalho que estejam relacionadas 

com os condicionalismos das profissões da área da informática, nomeadamente a ergonomia 

e a saúde ocular.  

 



Prova 303                                                                                                                                                                    2 / 4 
 

Caracterização da Prova 

• A prova está organizada por grupos e itens. 

• A prova apresenta quatro grupos teóricos e práticos. 

• As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

• A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas 

das Aprendizagens Essenciais. 

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

temas das Aprendizagens Essenciais. 

• A prova é cotada para 200 pontos. 

• A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro1 — Valorização dos domínios/subdomínios da prova 

Grupo Domínios/Subdomínios Cotação 
(em pontos) 

I 

1- Introdução à programação 

• Introdução 

• Conceitos fundamentais 

• Teste e controlo de erros em algoritmia - 

tracing 

• Estruturas de controlo 

60 

II 

2- Introdução à teoria da interatividade 

• Do GUI aos ambientes imersivos 

• Realidade virtual 

• O conceito de interatividade 

• Características ou componentes da 

interatividade 

• Níveis e tipos de interatividade 

50 

III 

3- Conceitos básicos multimédia 

• Conceito de multimédia 

• Tipos de media 

• Modos de divulgação de conteúdos 

multimédia 

• Linearidade e não-linearidade 

• Tipos de produtos multimédia 

• Tecnologias multimédia 

40 

IV 

4- Utilização dos sistemas multimédia 

• Bases sobre teoria da cor aplicada aos 

sistemas digitais 

• Geração e captura de imagem 

• Animação 2D 

50 

Total 200 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro2 — Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens 

 

Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 16 5 a 6 

Associação/Correspondência 15 1 a 2 

Itens de construção 

 

Completamento 19 2 a 3 

Resposta restrita 3 1 a 2 

 

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 aluno 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 considerada apenas a resposta que 

surgirem em primeiro lugar. 

 

• Escolha múltipla 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

 

• Associação/Correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que 

um elemento do outro conjunto. 

 

• Completamento 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

- resposta em branco. 
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• Itens de construção - Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao solicitado, 

podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios 

específicos de classificação desde que a linguagem usada em alternativa seja adequada e rigorosa. 

Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos devem ser classificados de acordo 

com os descritores apresentados. 

Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são considerados para efeito de classificação 

apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 

Material 
 

Não é permitido uso de corretor. 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

 

Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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