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 INFORMAÇÃO - Prova de equivalência à frequência  
Disciplina de Aplicações Informáticas B  

                                                  2020 

    

Código 303  

 

12.º ano - Ensino Secundário    

  
  

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à 

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

realizar em 2020, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova  

• Material  

• Duração  

  

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, 

em simultâneo com as instruções de realização.  

  

  

Objeto de avaliação   

A prova de exame tem por referência o Programa de Aplicações Informática B, e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada.  

  

Caracterização da prova  

  

A prova apresenta dois grupos de itens.  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, 

tabelas ou figuras.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa da 

disciplina.  

A prova é cotada para 200 pontos.  

A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro 1.   

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

Quadro 2.  
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Quadro 1 – Valorização relativa dos temas 

  

  

  

 

 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

  

Tipologia de itens  Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos)  

Item de resposta aberta  5  15 a 35  

Item de resposta fechada de associação ou 

correspondência  
4  15  

Item de resposta fechada de ordenamento  1  10  

Item de resposta fechada de completamento  2  15  

  

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 item é obrigatoriamente:  

– um número inteiro;  

– um dos valores resultantes da aplicação dos critérios gerais e específicos de 

classificação e previstos na respetiva grelha de classificação.  

As respostas que se revelem ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na 

identificação de um item, o mesmo pode ser classificado se, pela resposta apresentada, 

for possível identificá-lo inequivocamente.  

As respostas aos itens abertos, que apresentem pontos de vista diferentes dos 

mencionados nos critérios específicos de classificação, devem ser classificadas se o seu 

conteúdo for considerado cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado.  

 

Nestes casos, os elementos cientificamente válidos devem ser classificados, seguindo os 

mesmos procedimentos previstos nos descritores apresentados.  

Nos itens que apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho é atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. É classificada 

com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 

específico da disciplina.  

 

Nos itens de resposta aberta com cotação igual ou superior a 15 pontos que impliquem a 

produção de um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das 

competências específicas da disciplina e das competências de comunicação em língua 

Temas  Cotação (em pontos) 

Grupo I – Introdução à programação  85 

Grupo II- Utilização dos sistemas multimédia   115 
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portuguesa. A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa 

contribui para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das 

competências específicas da disciplina. Esta valorização é cerca de 10% da cotação do 

item e faz-se de acordo com os níveis de desempenho descritos no quadro seguinte:  

  

Níveis  Descritor  

3  
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de 

ortografia, ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda 

de inteligibilidade e/ou de sentido.  

2  
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, 

de pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de 

inteligibilidade e/ou de sentido.  

1  
Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de 

pontuação e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de 

inteligibilidade e/ou de sentido.  

 

No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina, a classificação a atribuir é zero pontos.  

  

Itens de resposta fechada de escolha múltipla  

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

única alternativa correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:  

– Uma alternativa incorreta;  

– Mais do que uma alternativa.  

Não há lugar a classificações intermédias.  

  

Itens de resposta fechada de associação ou 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.  

No caso das correspondências a verdadeiro ou falso, são classificadas com zero pontos as 

respostas que não atinja o nível 1 de desempenho.  

  

Itens de resposta fechada de completamento  

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

qualquer completamento de um único espaço com mais do que um elemento da chave.  

  

Itens de resposta fechada de ordenamento  

A cotação total do item apenas é atribuída se a sequência estiver integralmente correta e 

completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

– é apresentada uma sequência incorreta;  

– é omitido pelo menos um dos elementos da sequência solicitada.  

Não há lugar a classificações intermédias.  
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Material  

  

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta.  

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

Não é permitido o uso de corretor.  

  

Duração  

  

A prova tem a duração de 90 minutos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


