MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES
Matriz da Prova de: Tecnologias de Informação e Comunicação
Duração da Prova:

1 – Folha de Cálculo - Excel

90 minutos

Conteúdo/ Tema

Criar, editar e formatar
Folhas de cálculo no Excel

Módulo

Objectivos / Competências de Avaliação








Criar / inserir e renomear folhas de Cálculo
Formatar Células: cores, sombreados, limites
Redimensionar linhas e colunas
Formatar texto e nºs na folha de cálculo
Formatar limites, sombreados na folha de cálculo
Efetuar cálculos com base nos operadores (+;*;/;-)
Aplicar a formatação condicional (criando e gerindo
regras)

Ano: 10º
Estrutura

Cotação

Grupo 1

Grupo 1

Resolução de exercícios

30 Pontos

Se o aluno realizar corretamente todos
os passos necessários à realização do
exercício – cotação total

Grupo 2

Grupo 2

Resolução de exercícios

25 Pontos

Se o aluno realizar corretamente
apenas alguns passos necessários à
realização do exercício – cotação
parcial de acordo com os critérios de
classificação específicos

práticos sobre criação de
uma folha

práticos sobre
formatação da folha

Aplicar diferentes funções
e fórmulas

Criar, editar e formatar
gráficos

 Processar números, obtendo os resultados
automaticamente, recorrendo a referências, fórmulas
e funções das categorias:



Data e Hora (Agora, Hoje e Dias360)
Estatística (Contar, Contar.Se, Contar.Val, Contar.Vazio,
Máximo, Mínimo e Média)
 Lógica (Se)
 Matemática e Trigonometria (Soma)
 Proteção de células e folhas de cálculo

 Inserir Gráficos
 Formatar Gráficos
 Cores, Títulos e legendas

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO:
Caneta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis nem de verniz corretor.

Grupo 3
Resolução de exercícios

Grupo 3
110 Pontos

Critérios Gerais de Classificação
Para todas as questões:

Operações realizadas nas células
incorretas, desconta metade da
cotação da questão

práticos sobre utilização
de fórmulas e funções

Grupo4

Grupo 4

Resolução de exercícios

35 Pontos

práticos sobre criação de
gráficos

Sempre que o aluno não usar a função
mais adequada à resolução do
exercício, a questão será cotada com
zero pontos
Se os gráficos forem elaborados com
referência a dados incorretos, a
questão será cotada com zero pontos

