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INFORMAÇÃO PROVA 

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B 

Prova de Equivalência à Frequência                                                                           2021 

Prova 303 

 

12 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021) 

 

Objeto de avaliação 

A prova de Equivalência à Frequência de Aplicações Informáticas B tem por referência o programa e orientações 

da disciplina. 

A prova avalia as competências e os conteúdos a elas associados que o programa enuncia.  

 

 

Características e estrutura 

A prova tem 3 grupos de itens.  

Alguns dos itens ou grupos de itens têm como suporte um ou mais esquemas, imagens e/ou tabelas. 

Os itens estão organizados segundo o Quadro 1: Conteúdos, Objetivos Específicos/ Competências e Cotação da 

prova (ver página 2). 

 

Critérios gerais de classificação 

A prova é constituída por várias questões, sendo a cotação distribuída proporcionalmente face à complexidade 

das soluções pretendidas. 

O professor atribui a cotação completa quando se verificarem as seguintes condições: 

• O aluno aplica rigorosa e corretamente os conceitos, métodos e procedimentos requeridos no guião das 

tarefas a executar. 

• O aluno demonstra o domínio dos procedimentos técnicos lecionados, através da sua execução direta. 

 

 Material  

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

A fim de guardar a prova, será fornecido a cada aluno uma pen drive. Não sendo permitido qualquer outro 

suporte de armazenamento de dados. 

No final a prova será impressa em duplicado ou guardada na pen drive, na presença do aluno. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos.  
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Quadro 1 

Conteúdos Objetivos Específicos/Competências 

Cotação da 

prova 

(em 

pontos) 

 

Algoritmos, 

pseudocódigo e 

Fluxograma 

• Escrever algoritmos em pseudo código 

• Desenhar algoritmos em Fluxograma 

• Distinguir os diversos tipos de dados (Integer e Long; Single;  

Double; Currency e Array 

• Usar as estruturas da programação  

• Sequência  

o Seleção Simples/Múltipla 

• Repetição ou ciclo 

• Do While …. Loop 

• For …. Next 

• Usar os objetos/controlos da Linguagem Visual Basic 

• label, text, command Button, frame, image e Picture Box 

Alterar as propriedades (Name, Caption,Text e Picture) 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

Conceitos Básicos 

de Multimédia 

 

 

• Abrir e criar ficheiros de imagem psd (Photoshop) 

• Gravar imagem em vários formatos 

• Atender à configuração inicial do documento, dimensão, resolução e 

cor 

• Utilizar e alterar o modo da ferramenta mascara (Mask) 

• Utilizar Layer (criar, eliminar, manipular) 

• Colorir cor sólida (Solid Color) 

• Abrir e criar ficheiros de imagem  

• Gravar imagem em vários formatos 

• Saber utilizar filtros 

• Usar várias ferramentas na mistura de imagem 

• Colorir com ajustamento (Hue/Saturation..) 

• Paint Bucket, Gradient tool, Etc…) 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

Utilização dos 

sistemas 

multimédia 

 

• Conhecer algumas técnicas de animação digital. 

• Aplicar propriedades a eventos Flash 

• Conhecer/ usar a linha de tempo 

• Criar símbolos do tipo gráfico, movie clip e botão 

• Usar comandos básicos da linguagem Action Script  

• Aplicar a objetos ações de movimento  

• Usar interpolação de movimento (Motion tween) 

• Entender os diversos formatos de ficheiros que a aplicação é capaz de 

gerar 

• Exportar ficheiros de movimento (SWF e AVI) 

• Integrar ficheiros de som 

 

 

 

 

80 

Total 200 

 


