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Ano Letivo 
2019/2020 

II nn ffoo rr mm aaçç ããoo --PP rr oovv aa   dd ee   EE qq uu ii vv aa ll êê nn cc ii aa   àà   FF rr ee qq uu êê nncc ii aa   
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

  Geral  X Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 303 – Aplicações Informáticas B 

Ano(s) de Escolaridade: 12º ano  

Duração da Prova: 90 minutos  

 

O presente documento visa divulgar as características da prova da disciplina de Aplicações Informáticas 

B, a realizar em 2020, pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo em vigor. 

 

A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS 

EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 

 Conhecer os conceitos fundamentais de programação; 

 Conhecer a estrutura básica de um programa; 

 Utilizar estruturas de decisão e de repetição de modo a resolver problemas; 

 Saber declarar e utilizar vetores para ordenação e pesquisa; 

 Manipular os atributos elementares das imagens; 

 Saber utilizar aplicações informáticas para processamento e tratamento de imagem. 

 

CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURA DA PROVA 

A Prova de Aplicações Informáticas B tem uma natureza eminentemente prática, apresentando dois 

grupos distintos:  

Grupo I:  

Criação de um programa em linguagem Pascal 

Grupo II:  

Criação de uma imagem digital estática 
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GRUPOS E COTAÇÕES   

  GRUPO I ......................................................................  100 pontos 

  GRUPO II .....................................................................  100 pontos 

 

 TOTAL  ....................  200 pontos 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Todas as questões/itens serão de resposta prática e serão guardados em ficheiros. 

O aluno deve guardar convenientemente no local indicado todos os trabalhos exigidos na prova, sob 

pena de perder 100% do valor de cada questão não gravada. 

Para todas as questões será atribuída a pontuação total para respostas inequivocamente corretas. Para 

além disso serão graduadas outras respostas de acordo com o seu grau de correção. 

Na classificação do primeiro grupo ter-se-á em conta: 

 o rigor na criação de programas, 

 a aplicação correta das estruturas de dados e a clareza na apresentação dos resultados. 

E no segundo grupo ter-se-á em conta: 

 o rigor na criação do desenho e a clareza na apresentação dos resultados. 

 

MATERIAL A UTILIZAR 

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

azul ou preta; 

 O material fornecido pela escola é o computador, com as aplicações necessárias à execução da 

prova e um CD/Pen; 

− Todos os ficheiros criados no computador pelo aluno devem ser gravados no CD/Pen; 

− A gravação dos ficheiros no CD/Pen é da responsabilidade do aluno. 

 
 
Data da publicação: 
25 de maio de 2020 


