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Matriz da Prova de Exame de Tecnologias de Informação e Comunicação
Módulo M4 – Época Especial de novembro
Cursos Profissionais
Ano Letivo: 2021/2022
Duração/Modalidade da prova: 60 minutos (+15 minutos de tolerância) / Prova Escrita (registo bidimensional)
Data: novembro de 2021

Conteúdos /
Aprendizagens e Competências
a Avaliar
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Compreender e utilizar
técnicas elementares
(enquadramento e ângulos,
entre outras) de captação e de
edição de imagem.
Respeitar as normas dos
direitos de autor associados à
utilização da imagem.
Reconhecer as potencialidades
dos programas de aquisição e
de tratamento de imagem.
Utilizar aplicações de edição
de imagem.
Criar e editar imagens,
identificando os respetivos
formatos dos ficheiros.
Saber realizar operações de
manipulação e de edição de
imagem.
Criar conteúdos, integrando
imagens em soluções
concretas.

Estrutura da Prova

Cotações
(pontos)

A prova é constituída por duas partes sendo a
primeira, com seis itens de resposta fechada e
abertos (escolha múltipla, correspondência e
curta), e a segunda, dez tarefas práticas a
executar no computador.
Parte I
Nos itens de resposta fechada, o(a) aluno(a)
deve evidenciar conhecimentos do vocabulário
específico da disciplina.
Nos itens de resposta aberta, o(a) aluno(a) deve
responder de forma clara às questões colocadas
utilizando vocabulário específico da disciplina,
ordenando os conhecimentos.
Parte II
Nas tarefas práticas a executar no computador,
requer-se a apresentação do trabalho
desenvolvido pelo(a) aluno(a), nomeadamente a
apresentação do produto final em formato
editável para ser possível verificar todos os
passos executados.
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Critérios de Classificação
Parte I:
Escolha múltipla
✓ A cotação total do item – dez pontos - é atribuída às respostas que
apresentam de forma inequívoca a única opção correta.
✓ São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: uma
opção incorreta; ou mais do que uma opção.
Correspondência
✓ A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.
Considera-se correta qualquer correspondência que relacione de forma
inequívoca a única opção correta – dez pontos.
✓ São classificadas com zero pontos as respostas em que é feita uma
correspondência: incorreta; ou mais do que uma correspondência.
Curta
✓ A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta
solicitados e apresentados.
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Parte II:
✓ A cada questão e/ou alínea será atribuída uma cotação que será repartida
entre as tarefas a realizar nessa questão e/ou alínea, assim será atribuída
pontuação a cada tarefa que o(a) aluno(a) realize corretamente. Sempre
que existam questões inter-relacionadas envolvendo tarefas anteriores o(a)
aluno(a) não poderá ser prejudicado na cotação das restantes desde que
corretamente realizadas.

Material Autorizado:
✓ O(a) aluno(a) apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
✓ Não é permitido o uso de lápis, nem de corretor.
✓ As respostas serão realizadas em folhas próprias e em computador e guardadas em suportes digitais, fornecidos pela escola.
Desenvolvimento das Tarefas Práticas:
✓ No ambiente de trabalho será colocada uma pasta que servirá para guardar o exame. Para avaliação apenas serão considerados os ficheiros guardados nesta pasta.
✓ É da responsabilidade do(a) aluno(a) a gravação sistemática do exame.
✓ Findo o exame, o(a) aluno(a) deve guardar a prova nos 2 suportes digitais que lhe serão fornecidos pelo professor vigilante.
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