
 

 

 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE DESPORTO 

DISCIPLINA – Tecnologias de Informação e Comunicação 

Módulo 1 – Folha de Cálculo 

ÉPOCA Setembro 

 

1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 1 da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, 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 descritores, os critérios gerais de classificação, o material a utilizar e a 

duração da mesma. 

 
2. ESTRUTURA DA PROVA 

Elaborar um projeto com recurso a uma aplicação informática de Folha de Cálculo (Excel ou outro). 

O projeto é de tema livre e deve incluir os seguintes elementos: 

• Tabelas com informação coerente, incluindo texto e valores numéricos, distribuídas por, pelo 

menos, duas folhas de cálculo; 

• Formatações criativas das tabelas e folhas de cálculo; 

• Utilização de cálculos aritméticos (fórmulas simples); 

• Utilização das funções ‘máximo’, ‘mínimo’, ‘média’, ‘soma’ e ‘contar’; 

• Utilização das funções ‘contar.se’, ‘soma.se’, ‘se’ simples e ‘se’ encadeada; 

• Utilização da função ‘procv’; 

• Utilização da formatação condicional; 

• Gráfico à escolha; 

• Lista de dados e aplicação de filtros; 

• Tabela dinâmica, incluindo totais (soma ou média). 

 

3. CONTEÚDOS 

Folha de cálculo: 

• Introdução à folha de cálculo 

• Criação de uma folha 

• Utilização de fórmulas e funções para processar números 

• Aumento da produtividade com macros 

• Impressão de uma folha de cálculo 

• Formatação de uma folha 

• Criação de gráficos em folhas 



 

 
 

• Trabalho com Listas (bases de dados) 

• Trabalho com tabelas dinâmicas 

• Integração de tabelas e gráficos no processador de texto  

• Utilização da folha de cálculo para publicar na Web 

 

4. DESCRITORES E CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

a) Conhecer a folha de cálculo e as suas finalidades funcionais. 15 

b) Usar a folha de cálculo de forma racional e eficaz. 15 

c) Utilizar convenientemente as potencialidades e 

características das folhas de cálculo para ambiente gráfico 

nas suas múltiplas funções. 

20 

d) Criar, editar e formatar folhas de cálculo. 15 

e) Manipular dados e gerar gráficos em folhas de cálculo. 15 

f) Aplicar a utilização da folha de cálculo a situações concretas. 20 
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5. MATERIAL AUTORIZADO 

---------------------------------------------------------- 

 

6. DURAÇÃO  

O trabalho deverá ser enviado para o email: ae1abrantes@gmail.com até às 16 H  do dia 10 de setembro de 2020. 
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