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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) Fundamentos de 

linguagem JAVA, do curso PROFIJ NIVEL IV, 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. 
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Conhecimentos e Competências: 

Conhecer e aplicar os princípios da linguagem JAVA: 

Variáveis e tipos de dados 

Literais 

Expressões e operadores 

Operadores aritméticos e lógicos 

Precedência dos operadores nas expressões 

Cadeias de caracteres 

Saída de dados 

Conhecer e aplicar os Objetos em JAVA: 

Biblioteca de classes do JAVA 

As bibliotecas Scanner, Math e Random 

Criar objetos 

Utilizar objetos 

Classe de um objecto 

Entrada de dados 

Conhecer e aplicar Estruturas lógicas condicionais: 

Operador condicional 

Instrução IF e Switch 

Conhecer e aplicar estruturas lógicas repetitivas: 

Instruções for, while e do while 

3. Características e estrutura 

A prova consiste em implementar, no computador, um programa em JAVA. 

Existem dois itens com dois problemas e o aluno terá de escolher um dos problemas 

para resolver. 

A cotação total da prova é de 200 pontos, distribuídos pelos diferentes conceitos sobre a 

linguagem JAVA, como discriminado nos critérios gerais. 

A prova é composta por uma questão prática, a realizar no computador. 

O ficheiro com o programa realizado deverá ser impresso. 

4. Critérios gerais de classificação 

Considerando o contexto escolhido pelo aluno, a classificação da prova segue os 

seguintes critérios: 

Estrutura do programa – 20 pontos; 

Utilização correta de variáveis  – 30 pontos; 

Utilização correta de objetos da linguagem JAVA – 20 pontos; 
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Utilização correta dos operadores - 30 pontos; 

Implementação correta da interação com o utilizador - 30 pontos; 

Utilização correta dos das estruturas lógicas condicionais - 30 pontos; 

Utilização correta das estruturas lógicas repetitivas - 30 pontos; 

 

São fatores de desvalorização: 

 Uso de código desnecessário à solução do problema; 

 Uso de código copiado da Internet; 

 Uso incorreto de comentários; 

 Uso incorreto de nomes de variáveis. 

 

Aos tópicos considerados incompletos, corresponderá uma classificação ponderada. 

O problema pode ser corretamente resolvidas por mais do que um método. 

Sempre que o examinando utilizar um método de resolução não contemplado nos critérios 

específicos, caberá ao professor corretor adotar um critério de distribuição da cotação que 

julgue adequado. 

5. Material autorizado 

O exame será realizado num computador com o Eclipse instalado e com acesso à 

Internet. 

O examinando pode usar o acesso à Internet para consulta. 

6. Duração da prova 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


