
 

 

 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

DISCIPLINA – Tecnologias de Informação e Comunicação 

Módulo 3 – Criação de Páginas Web 

ÉPOCA Setembro 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 3 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 

Realizar um site com recurso à plataforma wix (na internet em https://pt.wix.com/ ou aplicação móvel) 

com o objetivo de apresentar um conteúdo à escolha, como por exemplo de uma das disciplinas do 1º ano do 

Curso que frequenta. Poderá ser um tema, um capítulo ou um módulo de uma disciplina deste ano. 

O trabalho deve: 

 Ter, pelo menos, 4 páginas com a respetiva navegabilidade (botões ou menus); 

 Incorporar texto, imagem e vídeo. 

 Deve ser apresentado de forma apelativa e utilizando as técnicas. 

 Enviar um convite de colaborador da plataforma wix para nancy_rafael@ae1abt.esdrsolanoabreu.pt 

 

 

3. CONTEÚDOS 

Criação de páginas web: 

 Planeamento e criação de um Web site  

 Criação de documentos HTML  

 Desenho de páginas  

 Inserção e formatação de texto  

 Inserção de imagens  

 Multimédia  

 Camadas dinâmicas 

 Hiperligações 

  

https://pt.wix.com/


 

 
 

 

4. DESCRITORES E CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

a) Reconhece editores e ferramentas para a Web. 15 

b) Cria e define documentos HTML. 10 

c) Identifica técnicas de criação de paginação Web. 15 

d) Identifica linguagens de programação para a Web. 15 

e) Cria páginas na Web, utilizando editores e programas de 

animação gráfica. 

15 

f) Publica páginas na Web. 15 

g) Cria e mantem um Web site.  15 
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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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