Informação Prova de TIC
Módulo 1 – Folha de Cálculo
Cursos Profissionais
10.º Ano de Escolaridade

1.Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de exame da disciplina
de Tecnologias de Informação e Comunicação, Módulo 1- Folha de Cálculo, a realizar
em 2018/19. As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta
do Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:






Objeto de avaliação;
Características e estrutura;
Critérios de classificação;
Material;
Duração.

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e importa ainda referir que, o
grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento
evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em
adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito.
2.Objeto de avaliação
A prova de exame tem por referência o Programa de Tecnologias de Informação e
Comunicação dos Cursos Profissionais de nível Secundário e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
A resolução da prova pode envolver os seguintes aspetos:
• Reconhecer as principais técnicas de edição
• Identificar os comandos adequados para inserir e eliminar Colunas, Linhas e Células
• Modificar a largura das Colunas e a altura das Linhas
• Distinguir fórmulas simples de fórmulas complexas

• Processar números, obtendo os resultados automaticamente, recorrendo às fórmulas
e funções
Explicar como se automatizam tarefas repetitivas utilizando macros
• Reconhecer as técnicas de impressão de uma folha
• Reconhecer as principais técnicas de formatação
• Indicar corretamente os comandos que permitem formatar dados e gráficos numa
folha de cálculo
• Saber elaborar gráficos, bases de dados e tabelas
• Saber trabalhar com livros, gráficos e outros documentos personalizados, explorando
as potencialidades da folha de cálculo
3.Caracterização da prova
A prova apresenta um grupo de itens.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Módulo da
disciplina.
A prova é cotada para 200 pontos.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro
abaixo.
Tipologia dos itens

Número de itens

ITENS DE CONSTRUÇÃO

14

Cotação
(em pontos)
200

4.Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta é:
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5.Material
O examinando faz o exame com recurso ao computador e impressora.
A impressão serve como material de correcção da prova e deve ser assinada pelo
examinando.
6.Duração da prova
A prova tem a duração de 90 minutos.
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