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Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de avaliação sumativa 

extraordinária do módulo 3-Criação de Páginas Web, da disciplina de Tecnologias de 

Informação e Comunicação, do 10.º ano. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da 

disciplina, disponível no sítio do Agrupamento (http://www.aepap.edu.pt/site/). 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

Características e estrutura; 

Conteúdos programáticos; 

Critérios gerais de classificação; 

Material; 

Duração. 

 

 

Características e estrutura 
 

A prova de avaliação é uma prova prática realizada no computador da escola utilizando o 

software FrontPage 2003 e integra itens de tipologia diversificada, que pretendem avaliar 

competências nos diferentes domínios, de acordo com os objetivos de aprendizagem 

estabelecidos no Programa da disciplina. 

A prova é gravada no computador. 

A prova inclui itens de resposta fechada (resposta curta). 

A cotação da prova é expressa numa escala de 0 a 200 pontos. 

A cotação por questão é fornecida na última página da prova. 

 

 

http://www.aepap.edu.pt/site/
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Conteúdos programáticos 
 

Constarão da prova os seguintes conteúdos: 

1-Planeamento e criação de um Web site  
- Criação e gestão de um Web site  

- Ferramentas de gestão  
- Gestão de páginas: criação, abertura, guardar, pré-visualização e visualização 

no Browser 
 

2-Formatação e melhoramento da apresentação das páginas Web  
- Adição de estilos  
- Formatação de texto 
- Inserção de imagens 
- Galeria de fotos 
- Criação de formulários  
- Utilização de tabelas 

 
3-Hiperligações  

- Criação, barra de hiperligação e edição de links,  
  

 

 

Critérios Gerais de Classificação 
 

Dado que a prova é prática, todas as respostas dadas pelo examinando deverão ser 

gravadas no computador da escola.   

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

 

 

Material 
 

O examinando apenas pode usar na prova, o computador da escola e o software instalado. 

A prova é gravada no computador. 

 

 

Duração da prova 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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