Código 152365

DGEstE – DSRN

Informação – Prova de Equivalência à Frequência – 2020
Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março

Disciplina: Aplicações informáticas B – código: 303
12.º ano – Ensino Secundário
Prova Escrita
Objeto de avaliação

A prova tem por referência o programa de Aplicações Informáticas B – 12º ano em vigor (homologado
em 19/04/2006).
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em três
domínios do programa da disciplina - Introdução à teoria da interatividade; Conceitos básicos de
multimédia; Utilização do sistema multimédia - passíveis de avaliação em prova escrita de
duração limitada. A prova avalia as capacidades e aptidões para pesquisar, gerir, tratar, gerar e
difundir informação de forma autónoma e responsável.

Características e estrutura

A prova é cotada para 200 pontos.
A prova apresenta de 23 a 30 itens, distribuídos por três grupos:
• Grupo I – Introdução à teoria da interatividade
• Grupo II – Conceitos básicos de multimédia
• Grupo III - Utilização do sistema multimédia
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte:
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Tipologia de itens
Grupo I
Introdução à teoria da
interatividade
Grupo II
Conceitos básicos de
multimédia
Grupo III
Utilização do sistema
multimédia
Critérios gerais de
classificação

Material

Duração

Itens de
seleção
Itens de
seleção e/ou
construção
Itens de
seleção e/ou
construção

Número
de itens

Cotação por item
(em pontos)

Cotação total
(em pontos)

5

10

50

5 a 15

50

10 a 15

100

5

8

- A resposta aos itens de seleção tem cotação total quando apresentem de forma inequívoca a única
opção correta.
- Os critérios de classificação das respostas aos itens de construção podem apresentar-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
- Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem por níveis de
desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas
incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações
intermédias.
O aluno 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 (modelo
oficial).
A prova tem a duração de 90 minutos.
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