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1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova especial de avaliação à 

frequência da Unidade de Formação de Curta Duração (UFCD) Programação em C/C++ 

- ciclos e decisões, do curso PROFIJ NIVEL Técnico de Informática – Sistemas, a realizar 

no presente ano letivo.  

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

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Duração da prova; 

 Material autorizado. 

 

2. Objeto de avaliação 

 A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciadas no Programa em vigor da UFCD em causa. 

 A avaliação sumativa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só 

permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciadas no Programa, 

que aqui se pretende discriminar. 



Página 2 de 3 
 

Competências e Conhecimentos: 

A. Pseudocódigo 

 Criação de pequenos programas em pseudocódigo 

 Passagem de um programa em pseudocódigo para linguagem C 

B. Operadores e expressões em C/C++ 

 Operadores aritméticos (+, -, / e *) 

 Operador de atribuição (=) 

 Operador resto da divisão inteira (%) 

C. Expressões aritméticas 

 Precedências dos operadores 

 Conversão de tipo (cast) 

 Operadores relacionais (==, >, <, >=, <=) 

 Expressões relacionais 

D. Estruturas alternativas em C/C++ 

 Instrução if e if else 

 Condições e operadores lógicos 

E. Programação em linguagem C 

 

3. Características e estrutura 

A cotação total da prova é de 200 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

Grupo I – 90 pontos 

Grupo II – 80 pontos 

Grupo III – 30 pontos 

A prova é composta por questões de escolha múltipla, de verdadeiro e falso, com correção 

das falsas, resposta curta, resposta aberta, e construção de programas em linguagem C, a 

realizar em folha própria. 

4. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta fechada de escolha múltipla é expressa por um 

número inteiro. 

A  classificação a atribuir  a cada resposta  aberta, eventualmente  subdividido em  alíneas, 

poderá ser ou não expressa por um número inteiro. 

Quando um grupo de resposta aberta for constituído por várias alíneas, a pontuação deve 

ser distribuída equitativamente pelas várias alíneas. 

Às respostas consideradas incompletas, corresponderá uma classificação ponderada. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos 
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5. Material autorizado 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitido o uso de computador ou outro dispositivo eletrónico. 

6. Duração da prova 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


