
 
 

 

Agrupamento de Escolas de S. João da Talha – Escola Sede: Escola Secundária de S. João da Talha 
Rua Deputado Pedro Botelho das Neves, nº 19, 2695-722 São João da Talha 

Telefone  nº 219947410 – Fax nº 219554306 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE S. JOÃO DA TALHA – 172080 
 

 

EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS  

Prova 303/2013 

Ensino Secundário 

 

1. Introdução  

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

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

realizar em 2013 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo 

instituídos pelo Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, com a última alteração 

introduzida pelo Decreto-Lei n.º 94/2011, de 3 de agosto, que procedeu à republicação 

integral e atualizada do diploma. Deve ainda ser tido em consideração o Despacho 

Normativo n.º 1/2005, de 5 de janeiro, com a última alteração introduzida pelo Despacho 

Normativo n.º 14/2011, de 18 de novembro, que procedeu à republicação integral e 

atualizada do diploma, bem como o Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 de julho. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e 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. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para 

que fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, 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 a prova diz 

respeito. 
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2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Aplicações Informáticas B em vigor (homologado 

em 2009).  

A prova desta disciplina permite avaliar os conhecimentos sobre Introdução à 

Programação, Introdução à teoria da interatividade, Conceitos básicos de Multimédia e 

Utilização dos Sistemas Multimédia, passíveis de avaliação em prova escrita de duração 

limitada. 

A prova permite avaliar o conhecimento do aluno assim como a sua capacidade de aplicar 

esse conhecimento na resolução de problemas e em situações que implicam criação de 

objetos multimédia com recurso a aplicações informáticas. 

 

3. Caracterização da prova 

A prova é constituída por 4 (quatro) grupos de questões organizados segundo os quatro 

grupos de conhecimentos indicados em 2, cujas respostas serão dadas utilizando as 

ferramentas informáticas mais adequadas e disponíveis no computador, de acordo com as 

indicações constantes no enunciado de cada uma. 

 

A prova assume um caráter escrito usando exclusivamente o computador. 

 

A prova inclui itens de resposta curta, restrita e/ou extensa. Nos itens de resposta curta 

resumem-se a uma palavra ou expressão. Nos outros itens deverão ser apresentados 

comentários no produto final que elucidem as técnicas ou opções tomadas. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas/tópicos na prova. 

Temas Tópicos 
Cotação 

(em pontos) 

Introdução à 

Programação 

 Conceitos fundamentais.  

 Teste e controlo de erros em algoritmia.  

 Estruturas de controlo.  

 Estruturas de dados complexas. 

70 

Introdução à teoria 

da interatividade 

 Sentidos e Comunicação de Informação.  30 
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 Conceito de Ergonomia.  

 Definição de Interface, Gráfico, Ambiente 

Virtual e de Simulação.  

 Conceito de Realidade Imersiva e não 

imersiva.  

 Conceito de Interatividade e Tipos de 

Interatividade. 

Conceitos básicos 

de Multimédia  

 Conceito de Linearidade e não 

Linearidade. 

 Conceito de armazenamento. 

 Modelos RGB, CMYK, HSV e YUV.  

 Comandos em HTML. 

 Formato de Imagem BMP JPEG, GIF e PCX. 

 Formato de Imagem PNG e TIF. 

 Concepção do formato de Imagem 

Vectorial.  

 Concepção de Gráfico Vectorial e 

Bitmapped. 

 Tipos de Captura de Imagem. Compressão 

de Imagem. 

 Formato WMF (Windows Meta File). 

 Codificação ASCII, Unicode e EBCDIC. 

Noção do Recurso Codec.  

 Compressão e edição de de Som.  

 Captura, compressão e edição de vídeo. 

30 

Utilização dos 

Sistemas 

Multimédia 

 Edição HTML – tags de imagem, tabelas e 

imagens. 

 Edição flash movie. 

 Criação, edição de um web site. 

70 
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A prova é composta pelos seguintes itens: 

  Introdução à programação – questão prática de resposta extensa referente à 

construção e programação de um algoritmo visando a resolução de um problema 

matemático/físico; 

 Introdução à teoria da interatividade – cinco questões de resposta curta ou restrita; 

 Conceitos básicos de multimédia – cinco questões de resposta curta ou restrita; 

 Utilização do sistema multimédia – questão prática de resposta extensa de 

concepção de um sítio em linha com manipulação de uma imagem, um som e um 

vídeo. 

 

4. 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. 

A classificação a atribuir a cada resposta extensa, eventualmente subdividida em alíneas, é 

distribuída equitativamente pelas várias alíneas. 

A classificação não deve ser prejudicada pela utilização de dados incorretos, ou perguntas 

formalizadas incorretamente. 

Existem 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. 

O examinando deve respeitar sempre todas as instruções relativas ao método a utilizar na 

resolução de uma questão. 

A resolução apresentada pelo examinando deve ser inequívoca no cumprimento das 

recomendações. Se tal não acontecer, serão classificadas com zero pontos as etapas em 

que as recomendações não forem respeitadas. 

A prova é realizada, na sua totalidade, com recurso a meios informáticos (hardware e 

software) disponíveis na sala de exame. 

As respostas da prova serão entregues em formato digital e em formato impresso. 

 

5. Material 

Não é permitida a utilização de nenhum tipo de material, à exceção do sistema 

informático multimédia, e do software e hardware neste disponibilizado. 
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O sistema informático multimédia é constituído por computador com ecrã de 17”, rato e 

teclado, auscultadores, com sistema operativo Windows 7 e as aplicações Microsoft Visual 

Basic Express 2010, Audacity, Windows Movie Maker 2.6 e Gimp! 

 

6. Duração 

90 (noventa) minutos sem tolerância. 


