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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) sistema operativo plataformas, do curso PROFIJ NIVEL IV, Técnico de Informática – Instalação e Gestão
de Redes, 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:
Definir e Identificar Sistema Operativo e seus componentes:
Kernel ou núcleo
Sistema de Ficheiros
Interface com utilizador
Gestor de aplicações
Definir e Identificar Sistema de Ficheiros e seus componentes:
Unidade de armazenamento
Partições
Formatação de Unidades de Armazenamento
Pastas
Ficheiros
Instalação do Sistema Operativo Windows:
Identificar os requisitos necessários para a instalação do sistema
Identificar o processo de instalação do sistema
Identificar as opções durante o processo de instalação
Configuração do Sistema Operativo Windows:
Identificar o processo e as opções de configuração do Windows
Gestão de utilizadores:
Identificar os tipos de utilizadores
Criar e gerir utilizadores
Definir e identificar o utilizador “administrador”
Gerir aplicações:
Instalar e remover aplicações
Aplicações incluídas no Windows
Aceder e gerir aplicações ativas
3. Características e estrutura
A prova tem 5 grupos de itens.
A cotação total da prova é de 200 pontos, distribuídos da seguinte forma:
Grupo I – 40 pontos;
Grupo II – 50 pontos;
Grupo III – 30 pontos;
Grupo IV - 30 pontos;
Grupo V - 50 pontos;
A prova é composta por questões teóricas e teórico-práticas.
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A prova inclui perguntas de resposta aberta, de resposta curta e de Verdadeiro e Falso
com a respetiva correção das falsas.
4. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um
número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.

São fatores de desvalorização:


Incoerência da resposta;



Resposta incompleta;



Introdução de fatores alheios à questão.

Às respostas consideradas incompletas, corresponderá uma classificação ponderada.
Há questões que podem 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 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.
6. Duração da prova
A prova tem a duração de 90 minutos.
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