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Ano Letivo II nnffoo rr mm aaçç ããoo   --   EE xx aa mmee   ddee   EE qq uu ii vv aa ll êê nncc ii aa   àà   FFrr ee qq uu êê nncc ii aa   ––   PP rr áá tt ii cc aa   
(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de Fevereiro) 

2018/2019 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Ciências Humanas  X Ciências Exatas 

  

  

 X Geral   Específica  X Geral   Específica 

  

Código de prova e Disciplina: 860 – Introdução às Tecnologias da Informação 

Bloco: Único  

Duração da Prova: 90 minutos  

 
 
 

A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS 

EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 

 

 Conhecer os conceitos relacionados com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); 

 Conhecer, manipular e utilizar sistemas operativos em ambiente gráfico seus utilitários e 

acessórios; 

 Conhecer e ser capaz de manipular e utilizar adequadamente aplicações e meios informáticos, na 

produção (ou edição) de documentos de texto e apresentações eletrónicas; 

 Definir e identificar conceitos associados à Internet e Correio Eletrónico;  

 Utilizar as potencialidades de pesquisa e comunicação da Internet e do Correio Eletrónico. 

 

  OBJECTO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) 

 

Introdução às Tecnologias da Informação:  

 Conceitos introdutórios; 

 Áreas de aplicação das TIC; 

 Estrutura e funcionamento de um sistema informático; 

 Hardware e Software. 

Sistema Operativo em Ambiente Gráfico:  

 Ambiente gráfico e principais componentes; 

 Configuração do sistema Operativo; 



 
 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Direção Regional da Educação 

 

 2 

 Operações e Gestão de ficheiros; 

 Acessórios do sistema operativo; 

 Utilitários do sistema operativo; 

 Segurança. 

Processador de texto:  

 Introdução ao processamento de texto; 

 Criação e guarda de documentos;  

 Edição e formatação de um documento; 

 Movimentação num documento;  

 Formatação de um documento; 

 Formatação automática; 

 Ortografia e gramática; 

 Configuração de páginas; 

 Organização do texto em colunas e listas; 

 Operações com tabelas. 

Criação de Apresentações:  

 Iniciação ao programa de apresentações; 

 As Vistas do programa de apresentações; 

  Introdução e edição de texto; 

 Formatação de texto; 

 Criação e edição duma caixa de texto; 

 Reorganização de diapositivos; 

 Guarda de uma apresentação; 

 Aplicação de um esquema de cores a uma apresentação; 

 Utilização do ClipArt, imagens, sons e vídeos; 

 Edição, adição e eliminação de objetos; 

 Criação de transições entre diapositivos; 

 Aplicação de efeitos de animação; 

 Configuração da apresentação; 

 Execução de uma apresentação de diapositivos. 
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Internet:  

 O que é a Internet? 

 O que é preciso para aceder à Internet? 

 Os serviços da Internet; 

 Programas de navegação (Browsers); 

 Download e Upload; 

 Pesquisa de Informação e Motores de busca; 

 Correio eletrónico; 

 Segurança. 

 

ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS 

A prova é classificada de 0 a 200 pontos (posteriormente convertidos para a escala de 0 a 20 

valores); 

A prova é realizada em duas partes, parte escrita e parte prática; 

A parte escrita é inteiramente realizada nas folhas de exame, mediante a utilização de caneta de 

tinta indelével, azul ou preta, sem direito de acesso a qualquer tipo de equipamento ou 

documento; 

A parte prática é realizada mediante a utilização de equipamento informático (fornecido pela 

escola) e caneta de tinta indelével, azul ou preta, sem direito de acesso a qualquer outro tipo de 

equipamento ou documento; 

A prova é iniciada com a parte escrita; 

A parte escrita tem a duração máxima de 45 minutos, após o qual, será obrigatoriamente 

iniciado a parte prática; 

A prova termina após a conclusão da parte prática. 

 

GRUPOS E COTAÇÕES 

   

 PARTE ESCRITA 

  GRUPO I .......................................................................  20 pontos 

  GRUPO II .....................................................................  20 pontos 

  GRUPO III ....................................................................  20 pontos 

  GRUPO IV ....................................................................  20 pontos 

  GRUPO V .....................................................................  20 pontos 
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 PARTE PRÁTICA 

  GRUPO VI ....................................................................  30 pontos 

  GRUPO VII ..................................................................  40 pontos 

  GRUPO VIII .................................................................  30 pontos 

 

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

TIPOS DE QUESTÕES / TAREFAS 
  

 PARTE ESCRITA 

 Perguntas de correspondência 

 Perguntas de escolha múltipla 

 Perguntas de desenvolvimento  

 Perguntas de resposta curta 

 Perguntas de preenchimento 

 PARTE PRÁTICA 

 Tarefas realizadas mediante a utilização de: 

• Equipamento Informático 

• Sistema Operativo Windows (Acessórios e Utilitários) 

• Internet / E-mail 

• Processador de Texto 

• Apresentações Eletrónicas 

  

 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

A avaliação dos alunos tem em consideração as referências programáticas. Na atribuição da 

classificação são tidos em conta:  

 Domínio do conhecimento científico/técnico dos conteúdos programáticos abordados. 

 Capacidade de relacionar os conteúdos envolvidos nas questões colocadas.  

A atribuição da classificação faz-se mediante as referências seguintes, tendo em conta a realização do 

exercício, critério:  

 Não Realiza (cotação zero);  

 Realiza mas com resposta incompleta (cotação intermédia);  

 Realiza corretamente (cotação máxima);  

Nota: Conteúdos inadequados invalidam a obtenção de qualquer pontuação  
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MATERIAL A UTILIZAR 

 O examinando 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: (Microsoft Office 2010 e 

Paint) o Browser (Firefox e/ou Chrome e/ou Edge/Internet Explorer) e um CD/Pen; 

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

− A gravação dos ficheiros no CD é da responsabilidade do aluno; 

− Não é permitido o uso de corretores.  

 

Data de publicação:  14 de maio 2019 

 


