
 

 
 

 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME  

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

Disciplina: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Módulo: 16 (Projeto de Software) 

Época Abril/2020 

1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 16 da disciplina de Programação de Sistemas de Informação, 

destina-se aos formandos que não obtiveram aproveitamento a este módulo.  

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de 

exames, a estrutura  e caraterísticas da prova, os critérios gerais de classificação, o 

material a utilizar e a duração da mesma. 

 

2. ESTRUTURA DA PROVA 

Unidade Letiva Tipos de Questões Número de Questões Pontuação 

Projeto de Software 

Questões de aplicação 

pratica para fazer a 

gestão de uma base de 

dados em Access 

através de programação 

em Visual Basic. 

-- 200 

 

3. CONTEÚDOS 

 A base de dados tem que ser construída no access e tem que ter pelo menos 3 
tabelas ligadas; 

 A gestão da base de dados tem que ser feita pelo Visual Basic, devendo para 
isso implementar-se uma aplicação que faça a gestão de todas as tabelas da 
base de dados; 

 A aplicação deve ter um ambiente amigável e facilitador para o utilizador, 
evitando bloqueios durante a execução e informando o utilizador das 
operações que se encontram em curso; 

 A aplicação deve fazer uma verificação das operações de edição sobre as 
tabelas por forma a garantir a consistência da informação na base de dados. 

 Na aplicação deverão constar os seguintes itens: 

Item Cotação 

Menu da aplicação 10 

Navegação entre registos 8 

Inserção de registos 8 

Alteração de registos 4 

Eliminação de registos 8 

Guardar registos 15 

Cancelar edição de registos 6 



 

 
 

 

 

 

 

 

4. 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

Os critérios de classificação para cada item dos conteúdos resultam da utilização 

adequada das estruturas de programação. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

------ 

 

6. DURAÇÃO  

O projeto deverá ser entregue até dia 1 de abril, às 17h na Direção. 

Pesquisas de registos (campos chave) 10 

Pesquisas de registos (campos não chave) 20 

Ordenação de registos 6 

Formulários do tipo mestre-detalhe 25 

Campo de lookup no form 20 

Originalidade/Outros conteúdos técnicos incluídos 

Facilidade de utilização 

60 

Total 200 


