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Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de recuperação extraordinária dos módulos da disciplina de TIC do Curso Profissional de Técnico/a de 

Informática – Sistemas, no Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da Disciplina. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

Módulo Conteúdos 
Modalidades 

de avaliação 

Critérios gerais de 

classificação 

Material 

obrigatório 
Tempo * 

2- 

Internet 

Reconhecer a finalidade da Internet  

Internet  
Web e Internet  

 
 

 básicos  
 potencialidades do Correio Eletrónico (e-mail)  

World Wide Web  
 

 
sta de Endereços de Correio Eletrónico  

Internet em tempo real  

outras pessoas  
Web utilizando os comandos do programa de 

navegação  
Web utilizando as 

hiperligações  
 

sites da 
Web  

sites  
Web através da barra de 

endereços 

Endereço 

Prática 70% prática + 30% teoria  PC 45 minutos 
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sites de procura,Favoritos e 
canais  

tilizar motores de busca e diretórios 
Histórico   
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Módulo Conteúdos 
Modalidades 

de avaliação 

Critérios gerais de 

classificação 

Material 

obrigatório 
Tempo * 

3 -  

Apresentação  

 

 
 

Descrever corretamente a janela de apresentação  
convenientemente uma apresentação, 

selecionando e organizando a informação relevante  

apresentação  
assistente de conteúdo 

automático para criar uma nova apresentação: um diapositivo  
Vistas diferentes que 

o programa de apresentações proporciona  
Vistas de apresentação  

 
Vistas “destaque” e “diapositivos”  

“formatar”  

 se configura a caixa de texto   
 

Vista de organização 
de diapositivos  

 rígido  

diapositivos  
tilizar motores de busca e diretórios  

 
 

Prática 
  

70% prática + 30% teoria 
PC 45 minutos 

 

* Tempos de 45 necessários para a realização das provas de recuperação extraordinária dos módulos (todos os módulos). 


