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DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJECTIVOS / COMPETÊNCIAS 

ESTRUTURA / TIPO 

DE QUESTÕES 
COTAÇÕES 

 PICAXE – Programação 
em BASIC e Circuitos de 

Entrada/Saída 

 Circuitos de Entrada/Saída; 
 Saídas/entradas digitais (controlo de LED e sistemas 

mais complexos); 
 Programação do LCD Display; 
 Programação com recurso aos módulos Outport24 

e Inport24; 
 Entradas Analógicas e Sensores: 
 Configuração e leitura de valores das entradas 

analógicas; 
 Configuração de entradas/saídas digitais; 
 Leitura e interpretação de código BASIC. 

 Realização de 
questões de escolha 
múltipla. 

 
 Realização de 

questões teóricas de 
resposta curta.  

 
 Realização de 

questões teóricas de 
desenvolvimento. 

 
 Realização de 

questões 
teórico-práticas de 
resposta directa. 

80 
Pontos 

 ARDUÍNO – 

Programação em C++ e 

Circuitos de Entrada/Saída 

 Circuitos de Entrada/Saída, com especial relevo 
para os de ligação de Motores DC e passo-a-passo: 

 Ponte H – CI L293D; 

 Transístor Darlington). 
 Saídas/entradas digitais e analógicas; 
 Programação de motores DC e passo-a-passo; 
 Entradas Analógicas e Sensores; 
 Configuração de entradas/saídas digitais; 
 Configuração e leitura de valores das entradas 

analógicas; 
 Leitura e interpretação de código C++. 

120 
Pontos 

Total 
200 

Pontos 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORRECÇÃO 

Nas respostas serão considerados os seguintes aspectos: 

 Utilização de uma escrita clara; 

 Objectividade; 

 Estruturação e argumentação coerentes; 

 Análise e relacionamento adequados de conteúdos; 

 Utilização de terminologia adequada. 

A ausência de resposta ou resposta de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de rasura ou emenda e de onde resulte 

uma dificuldade ou dúbia interpretação – letra sobre letra; número sobre número; palavra sobre palavra) terão cotação zero. 

Quando a resposta a uma questão não estiver totalmente correcta, cabe ao professor corretor adoptar um critério para fraccionar 

as cotações de modo a contemplar os conhecimentos revelados.  

As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas. 

Nas questões de resposta curta, em que é pedido mais de que um elemento, apenas serão consideradas as primeiras respostas 

assinaladas, de acordo com o número pedido. 

Poderão ser atribuídas cotações intermédias. 
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