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Introdução 
 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à frequência 
do ensino secundário da disciplina de Oficina de Multimédia B (12.º ano), a realizar em 2022, 
nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material autorizado. 

 

 
1. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 
enunciadas nas Aprendizagens Essenciais da disciplina de Oficina de Multimédia B. 

 
 

2. Características e estrutura 

A Prova de Oficina de Multimédia B tem uma natureza eminentemente prática, apresentando duas 
partes distintas:  

Parte 1: Planificação de um pequeno Projeto de Multimédia; 
Parte 2: Realização e concretização de um pequeno Projeto de Multimédia. 
 
 

3. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 
 
    A estrutura e as cotações da prova sintetizam-se no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos da prova 
Cotação  

(em pontos) 

Parte 1: Planificação de um pequeno Projeto de Multimédia 40 

Parte 2: Realização e concretização do Projeto de Multimédia 160 

Total 200 
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4. Duração 

120 minutos. 

 

 
5. Material 

No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

A prova é realizada em folha de papel de formato A3, fornecidas pelo estabelecimento de ensino 

(modelos oficiais). 

 
O examinando deve ser portador do seguinte material: 

 
- Lápis de grafite; 
- Borracha; 
- Apara-lápis; 
- Lápis de cor; 
- Canetas de feltro; 
- Régua; 
- Pen-drive (capacidade de 2G). 
 
 
No final da prova, o examinando deve entregar as folhas de prova e a PEN de trabalho com o 
trabalho produzido. A PEN será entregue ao examinado logo após a prova e após download do 
trabalho. 


