
 

 

Prova de Avaliação Modular | Época de janeiro 2023 

Informação - Prova Prática de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) 

Módulo nº1 – Pesquisar, Filtrar e Estruturar Informação e Conteúdos 

em Ambientes Digitais 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 Utilizar o computador e outros dispositivos digitais como ferramentas de apoio ao processo de 

investigação e de pesquisa em ambientes digitais.  

 Conhecer as potencialidades e as principais funcionalidades de ferramentas para localizar 

informação, no âmbito do processo de pesquisa e investigação em ambientes digitais.  

 Realizar pesquisas, utilizando palavras-chave e termos selecionados e relevantes, de acordo com 

o tema a desenvolver.  

 Analisar, comparar e avaliar criticamente a qualidade e a credibilidade da informação. 

 Respeitar os direitos de autor e as licenças e compreender como se aplicam à informação e aos 

conteúdos digitais. 

 Utilizar as potencialidades e as características das aplicações digitais para estruturar os conteúdos 

em documentos no modelo de relatório ou outro, nomeadamente, nas partes que o constituem  

(como, capa, índice, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas), 

devidamente formatados de acordo com uma norma. 

 Comunicar e colaborar utilizando as potencialidades e características das aplicações digitais, para 

estruturar os conteúdos em documentos de suporte a uma apresentação ou interação através de 

tecnologias digitais. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

Objetivos 

 

 Pesquisar, filtrar e estruturar informação de acordo com uma temática específica; 

 Conhecer as potencialidades/ferramentas do processador de texto Word; 

 Identificar os elementos em que assenta a construção de um relatório; 

 Inserir texto e pesquisar imagens; 

 Formatar texto e imagens; 

 Legendar imagens; 

 Inserir um índice automático; 

 Inserir e formatar cabeçalhos e rodapés; 

 Conhecer os procedimentos na construção de uma Webgrafia; 

 Gravar um ficheiro em diferentes formatos;  

 Enviar um email formal, com anexos. 

  

Co-financiado por: 



 

  

Características e estrutura    

  

 Cotações 

Grupo I:  

Prática – resolução no computador--------------------------------------------------- 16 perguntas.  

                                     ____________________ 

                              20,0 

 

 

 

MATERIAL 

 Pen. 

 Não é permitida a consulta de qualquer tipo de suportes de informação. 

 

 

 

 

DURAÇÃO 

 

A prova terá a duração de 90 minutos. 

 

 

 


