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INFORMAÇÃO-PROVA 

ENSINO VOCACIONAL 2016/2017  

INFORMÁTICA – MÓDULO 1103 – Folha de Cálculo 

 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame modular do ensino 

profissional da disciplina de TIC, a realizar em 2016, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova  

 Material  

 Duração  

 Critérios gerais de classificação  

A prova tem por referência o Programa de Tecnologias da Informação e Comunicação do 

ensino 9º anos, homologado em 17 de junho de 2003 e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova prática de duração limitada. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

PROVA PRÁTICA 

 

Os itens da prova serão objeto de aprendizagens passível de avaliação numa prova prática de 

duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades. 

A prova é cotada para 200 pontos.  

A distribuição da cotação pelos temas na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 — Distribuição dos temas 

TEMA: Folha de Cálculo 

Conteúdos Objetivos 

Microsoft Excel 

 Formatação de células e tabelas: números, texto e alinhamento, 

limites; 

 Executar cálculos, condições aplicando as funções corretas; 

 Executar operações com frequências absolutas e relativas; 

 Dar nome e cor ás folhas; 

 Formatação condicional; 

 Inserção e formatação de gráficos. 
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A prova é constituída por apenas uma parte, inclui questões de resposta aberta com utilização 

adequada dos termos técnicos e apresentação gráfica adequada 

 

 

MATERIAL 

 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  

O examinando deve fazer-se acompanhar de uma pen drive. 

Não é permitido a troca ou empréstimo de material no decorrer da prova. 
 

 

DURAÇÃO 

 

A prova têm a duração de 90 minutos. 

 

 

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, 

previsto na grelha de classificação.  

Todos os ficheiros produzidos deverão ser guardados na pen-drive distribuída. Apenas estes 

serão alvo de avaliação. O aluno é responsável por proceder a guardas regulares do seu 

trabalho. 

Os documentos ilegíveis ou que não possam ser claramente analisados são classificados com 

zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de um ficheiro, 

esta pode ser classificado se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente o(s) ficheiro(s) que não deseja que seja(m) classificado(s), deve ser 

considerada apenas a resposta produzida em último lugar. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 
 


