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INFORMAÇÃO-PROVA 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  2021 

 

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS (ESCRITA) 

Prova 303 

Ensino Secundário 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do ensino secundário da 

disciplina de Aplicações Informáticas, a realizar em 2021, 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 equivalência à frequência tem por referência o Programa de Aplicações 

Informáticas B, 12º ano. Considera-se, pois, condição para o entendimento desta informação a 

consulta dos documentos curriculares em vigor (Programa de Aplicações Informáticas B e 

Aprendizagens Essenciais). A prova incide sobre a aprendizagem correspondente à totalidade 

dos anos que constituem o plano curricular da disciplina (1 ano) nos seguintes conteúdos: 

• Introdução à Teoria da Interatividade 

• Conceitos Básicos Multimédia 

• Utilização dos Sistemas Multimédia 

• Introdução à Programação 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). Na resolução do Caderno 1, 

não é utilizado o computador. Na resolução do caderno 2 é necessário utilizar o computador. 

As respostas são registadas no enunciado da prova, e nos ficheiros criados no computador, 

ficheiros estes que, no fim da prova serão guardados num suporte externo de gravação e na 

conta Drive do endereço de e-mail institucional do professor corretor. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e 

gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais 

do que um dos temas. 
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A prova é cotada para 200 pontos. 

 

Material 

O aluno deve ser portador de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

 

 


