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Prova de Equivalência à Frequência de 

Aplicações Informáticas B 

Prova 303   2022 

Ensino Secundário 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Tipo de prova: Escrita 

 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 12.º ano 

do ensino secundário da disciplina de Aplicações Informáticas, em 2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação  

• Características e estrutura da prova  

• Critérios gerais de classificação 

• Material  

• Duração  

 

Objeto de avaliação  

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos enunciados nas Aprendizagens 

Essenciais da disciplina. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

Características e estrutura da prova  

Os itens/grupos podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das unidades 

temáticas.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades temáticas elencadas nas 

Aprendizagens Essenciais.  

Os itens são de tipologia diversificada, de acordo com as aprendizagens e competências que se pretende 

avaliar.  

 

Tipologia dos itens: 
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• Itens de resposta fechada de escolha múltipla 

As respostas em que é assinalada a alternativa correta são classificadas com a cotação total do 

item. As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

• Itens de resposta fechada de verdadeiro/falso 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. A resposta em que todas as 

afirmações sejam identificadas como verdadeiras ou como falsas é classificada com zero pontos. 

 

• Itens de resposta fechada de completamento 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreto o 

completamento de cada espaço com mais do que um elemento da chave. 

 

• Itens de resposta fechada de ordenamento 

As respostas em que a sequência estiver integralmente correta são classificadas com a cotação 

total do item. No caso de a resposta apresentar uma sequência incorreta ou omitir um ou mais 

elementos da mesma, a classificação a atribuir é zero pontos. Não há lugar a classificações 

intermédias. 

 

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 ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

 

Itens de resposta fechada e de escolha múltipla: 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a 

alternativa/resposta correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

• Uma alternativa/resposta incorreta; 

• Mais do que uma alternativa (quando a resposta só admite uma resposta); 

• O estabelecimento de correspondências em que o aluno apresente opções erradas; 

• Sequências que não se encontrem integralmente corretas. 
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Duração  

• A prova tem a duração de 90 minutos.  

Material  

•  Não é permitido o uso de lápis na folha de resposta. Não é permitido o uso de corretor. Só é 

permitido o uso de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

 


