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INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B  maio de 2020 

Prova 303 | 2020 

12.º Ano de Escolaridade – Cursos Científico-Humanísticos (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho) 

 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

secundário da disciplina de Aplicações Informáticas B, do 12º Ano a realizar no ano letivo de 

2019/2020. 

 

Natureza da prova: Escrita 
 
 

Objeto de avaliação 
 

Competências (Domínios conceptual, procedimental) 
 

 

 
 

Conteúdos e capacidades a avaliar 
 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 
 

Tema/Unidade Conteúdos Valorização 

Algoritmia 

• Especificar e aplicar diferentes tipos de dados 

• Elaborar algoritmos 

• Aplicar tracing (iterações) a um algoritmo 

60 

Programação 
• Utilizar a linguagem de programação C/C++ para 

elaborar programas;  

• Identificar e utilizar diferentes tipos de dados; 

80 

• Compreender a noção de algoritmo. 

• Elaborar algoritmos através de pseudocódigo, fluxogramas e/ou linguagem natural. 

• Saber utilizar corretamente os dados e aplicar procedimentos e funções de forma correta; 

• Conhecer e aplicar métodos de ordenação de dados 

• Utilizar a linguagem de programação C/C++; 

• Compreender a importância da interatividade; 

• Adquirir conhecimentos elementares sobre sistemas e conceção de produtos multimédia; 

• Identificar e caraterizar os conceitos associados aos sistemas multimédia; 

• Conhecer os tipos de média e as suas características e diferenças tanto na imagem como no som 

e vídeo. 
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• Reconhecer diferentes operadores aritméticos, 
lógicos, relacionais e respetivas regras de prioridade; 

• Desenvolver algoritmos/programas que incluam 
estruturas de controlo de seleção e estruturas 
repetitivas com vista à resolução de programas; 

• Utilizar procedimentos/funções; 

• Distinguir diferentes formas de passagem de 
parâmetros em procedimentos/funções. 

• Executar operações de manipulação e ordenação de 
arrays. 

Conceitos de 
multimédia 

• Compreender a importância que as tecnologias 
multimédia assumem na atualidade. 

• Apreender os fundamentos da interatividade. 

• Conhecer o conceito de multimédia digital. 

22 

Sistemas 
Multimédia 

• Caracterizar os atributos elementares de imagens 

• Reconhecer os vários modelos de cor 

• Conhecer as operações de manipulação e edição de 
imagem 

• Distinguir imagem bitmap de imagem vetorial. 

• Caracterizar os vários formatos de som 

• Compreender a compressão e a necessidade de 
codecs de vídeo 

38 

  Total = 200 pontos 

 
Caracterização da prova 

 
– Organização da prova:  

 A prova é organizada segundo os conteúdos e capacidades indicadas no quadro 1. 

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

 Alguns itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um tema. 

– Documentos de suporte:  

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item  

(em pontos) 

Itens de 
construção 

Resposta restrita por etapas 4 De 10 a 50 

Resposta aberta curta 1 12 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 2 10 

Associação 1 6 

Completamento 1 10 

Verdadeiro / Falso 1 12 

 
 
Critérios gerais de classificação 



            

 Prova de equivalência à frequência 303                                                                                                                        3 / 3 
 

 

 
(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) 
 
 
Critérios de desvalorização  
 

 
 
Material 

O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul 
ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 
 
Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO III – Matemática e Ciências Experimentais 

 

 

 

Caso haja questões cuja resposta seja múltipla apenas se considera como válida uma única opção. 

Caso haja itens de verdadeiro / falso, de associação e de correspondência, a classificação a atribuir 

tem em conta o nível de desempenho revelado na resposta. 

Nas questões de resposta construída curta ou longa a avaliação terá em conta: a adequação da 

resposta à questão; a correção científica; a clareza da resposta; a estrutura da resposta. 

Às respostas consideradas incompletas, corresponderá uma classificação ponderada. 

- Há questões que podem ser corretamente resolvidas por mais do que um método. 

 

Não será atribuída qualquer pontuação a respostas cujo conteúdo seja considerado inadequado às respetivas 

questões. 

Caso o aluno opte por mais que uma resposta, a cotação dessa questão será considerada nula. 

São ainda fatores de desvalorização: 

- Incoerência da resposta; 

- Resposta incompleta; 

- Introdução de fatores alheios à questão 


