
 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O exame do módulo dois – Gestão de Base de Dados da disciplina de Tecnologias de 

Informação e Comunicação destina-se a alunos que não tiveram aproveitamento positivo a este 

módulo.  

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

estrutura e características da prova, o material a utilizar e a duração da mesma. 

 

2. ESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

A prova é constituída por um único grupo de resolução prática no computador que consiste 

na criação de uma base de dados em Microsoft Access. 

A prova é classificada na escala de 0 a 200 pontos. 

 

Objetivos Conteúdos 

Grupo I 

Planeamento e implementação 

de uma base de dados 

 

- Criação de tabelas identificando o tipo de dados mais adequado a 

cada campo; 

- Aplicação de propriedades de campo (tamanho, valor predefinido,…) 

- Identificação e definição da chave primária de uma tabela; 

- Definição dos relacionamentos entre tabelas; 

- Criação de consultas com critérios e determinando os campos de 

saída; 

- Consultas de ação (criar tabela, atualização e eliminação); 

- Criação de formulários recorrendo ao assistente; 

- Alteração da estrutura de formulários incluindo comandos, como 

botões e caixas de combinação; 

- Criação de relatórios recorrendo ao assistente. 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

As respostas consideradas incompletas, corresponderá a uma classificação ponderada.  

A classificação não deve ser prejudicada pela utilização de dados incorretos, ou perguntas 

formalizadas incorretamente.  

O examinando deve respeitar sempre todas as instruções relativas ao método a utilizar na 

resolução de uma questão.  

Nas questões que possam ser corretamente resolvidas por mais que um processo, a cotação 

contemplará o nível de conhecimentos demonstrado e caberá ao professor corretor adotar um 

critério de distribuição da cotação que julgue adequado. 

A não concretização dos procedimentos de acordo com o exigido na questão implica a cotação 

zero pontos; 

A cotação dos itens é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a respetiva 

solução correta e demonstrativa da capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e técnicas 

específicas deste módulo.  

 
  

3. VALORIZAÇÃO DOS TEMAS NA PROVA 

Competências Cotação 
Saber criar uma Base de Dados em Access 

Criar tabelas e estabelecer relações entre elas. 

Criar e formatar consultas, formulários e relatórios. 

30 pontos 

100 pontos 

70 pontos 

 

Total : 200 pontos 

 

 

5. MATERIAL A UTILIZAR 

Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Um computador fornecido pela escola e com Microsoft Access instalado. 

No final da prova o examinando deverá proceder à gravação dos ficheiros numa pen-drive. 

Não é permitida a consulta de quaisquer materiais 

 


