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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA 

 

INFORMAÇÃO-PROVA ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 

Componente de Formação Tecnológica 

UFCD 0832 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DE REDE 

CURSO PROFIJ NÍVEL IV – TIPO 4 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA - IGR                        Ano Letivo 2019/2020 

Duração da Prova: 90 minutos 

 
I. Objeto de avaliação;  

A prova tem como referente o programa da UFCD - 0832 -Equipamentos passivos de redes. 

(http://www.catalogo.anqep.gov.pt) 

Objetivos 

 Instalar e configurar Repeaters e Hubs. 

 Instalar e configurar Bridges e Switches. 

Conteúdos 

 Meios físicos de Rede 

 Repeaters e Hubs 

 Bridges e Switches 

 

II. Características e estrutura;  

A prova apresenta 1 grupo de itens. 

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

Grupo I – 200 pontos; 

Utilização correta da língua portuguesa em termos de ortografia e acentuação – 5% da 

cotação total. 

A prova é composta por questões teóricas e teórico-práticas. 

A prova pode incluir os tipos de itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção 

(resposta curta, resposta restrita e/ou resposta extensa). 

 

III. Critérios gerais de classificação;  

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

número inteiro. 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
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 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. 

 Utilização correta da língua portuguesa em termos de ortografia e acentuação. 

 Utilização de técnicas adequadas. 

 Cumprimento rigoroso dos procedimentos nas tarefas propostas. 

 

IV. Duração da prova: 

90 minutos sem tolerância 

 

V. 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. 

 


