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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no 

Programa de Tecnologias da Informação e Comunicação em vigor. 
 
As competências a avaliar, que decorrem dos objetivos gerais enunciados no Programa, são as seguintes: 

  
• Conhecer e utilizar as potencialidades de uma folha de cálculo; 

 
• Conhecer e explorar os conceitos de “Segurança Online”; 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

• A prova é constituída por uma componente escrita de escolha múltipla e uma componente 

prática utilizando a Folha de Cálculo do Ms Excel. 

Unidades Temáticas Objetivos / Competências Tipologia Cotações 

A Segurança Online 

 Conhecer práticas seguras de utilização das 

aplicações digitais e de navegação da Internet 

adotando comportamentos em conformidade; 

 Identificar regras de ergonomia subjacentes ao 

uso de computadores; 

 Criar e utilizar palavras passe seguras; 

 Distinguir conceitos Malware, Backup, Cloud 

Computing. 
 

Teórica: 
Questões do 
tipo: 
- Verdadeiro e 
Falso 
- Escolha 
múltipla 
 

30 pontos 

Folha de Cálculo 

 Conhecer e utilizar as potencialidades de 

aplicações digitais de representação de dados e 

estatística. 

Teórica: 
Questões do 
tipo: 
- Verdadeiro e 
Falso 
- Escolha 
múltipla 

 
Prática 

70 pontos 

 

3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
A classificação a atribuir a cada item é obrigatoriamente: 

 Um número inteiro; 

 Um dos valores resultantes da aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação e previstos na 

respetiva grelha de classificação; 

 O cumprimento escrupuloso das indicações fornecidas para a realização da prova; 

 Execução rigorosa das tarefas pedidas; 

 A deliberada inutilização dos recursos provoca a anulação de questões e eventualmente da prova. 

 

4. MATERIAL 

 computador da escola com todo o software necessário instalado 

 caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

5. DURAÇÃO 

 A prova tem a duração de 90 minutos (sem tolerância).  
 
 

 


