
   
 
 

Prova de Informática 

A prova permite avaliar as competências e consiste em avaliar os conhecimentos gerais de 

Informática lecionados no ensino secundário, a saber: 

 

Competências 

Conhecer os conceitos básicos e terminologias específicas inerentes aos Sistemas e Tecnologias 

da Informação. 

Conhecer a evolução dos conceitos associados aos Sistemas e Tecnologias da Informação bem 

como as razões dessa evolução, identificando e comparando elementos constitutivos. 

Conhecer capacidades e características dos equipamentos informáticos. 

Dominar metodologias de análise de sistemas informáticos. 

Analisar a especificidade dos modelos informáticos. 

Selecionar equipamentos adequados. 

Instalar, configurar e operar corretamente diferentes sistemas operativos. 

Decidir pela melhor das soluções na realização de um problema concreto. 

Demonstrar destreza no trabalho em ambientes gráficos 

Configurar e personalizar o ambiente de trabalho 

Identificar e resolver problemas de utilização de sistemas operativos 

Identificar os processos fundamentais da informação digital; 

Identificar e operacionalizar os conceitos de simulação e modulação computacional; 

Identificar as componentes essenciais de uma estrutura de programação; 

Compreender o funcionamento das estruturas de controlo; 

Criar e publicar páginas na Web, usando editores e ferramentas de cariz profissional; 

Criar e manter um website pessoal; 

Construir páginas web mobilizando os conhecimentos e práticas  

sobre a codificação em HTML e Javascript e a codificação e o uso de CascadedStyleSheets; 

Conceber aplicações interativas em páginas web; 

Criar e mostrar produtos construídos e ou modificados por ferramentas multimédia. 

 

 



   
 
 

Conteúdos 

Sistemas operativos 

Utilitários de sistema para ambiente Linux e Windows. 

Configurações dos sistemas Linux e Windows. 

Bases de Programação 

Fluxogramas, pseudocódigo, elaboração de algoritmos, estruturas de dados, programação 

estruturada. 

Conceção de Websites 

Fundamentos do planeamento de um website, HTML, CSS e client-sidescripting. 

 

Bibliografia 

Manuais de Matemática do ensino secundário (10.º e 11.º anos). 

Manuais de Aplicações Informáticas do ensino secundário (10.º e 11.º anos). 

Manuais de Sistemas Informação Multimédia do ensino secundário (10.º e 11.º anos). 

Manuais de Sistemas operativos do ensino secundário (10.º e 11.º anos). 

Manuais de Tecnologias de Informação e Comunicação do ensino secundário (10.º e 11.º anos). 

Manuais de Programação e Sistemas de Informação do ensino secundário (10.º e 11.º anos). 

 


