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Conteúdos Estrutura 
Avaliação 

Parâmetros Cotação 

 
Criação de Site / Aplicação com acesso a uma base de dados remota; 
Aplicação das linguagens de script (php, html e javascript) ou JAVA; 
 Manipulação de dados: 

–  Variáveis; 
–  Operadores; 
–  Funções da linguagem. 

 Controlo de programas: 
–  Expressões; 
–  Instruções; 
–  Estruturas de controlo. 

Tratamento de dados com formulários: 
- Inserção, eliminação, alteração/edição e consulta 
  – Deverá ter dois tipos de utilizadores: o administrador e o utilizador comum.  
Privilégios do administrador: inserir, remover, atualizar e consultar informação 
e gerir os utilizadores registados. 
Privilégios do utilizador comum: registar, consultar e selecionar informação. 
 
 
 

Produto 

Cumprimento calend. 

Originalidade 

Qualidade 

Ferramentas utilizadas 

5 

15 

50 

10 

Relatório 

Formatação 

Estrutura 

Redação 

Rigor Científico 

10 

15 

25 

20 

Defesa do trabalho desenvolvido 
 
 
 

Postura 

Conteúdo 

Recursos utilizados 

Argumentação 

 

 

 

 

10 

20 

10 

10 

 

 

 

 

Total 200pts 
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Modalidade da Prova: Desenvolvimento de Projeto 

Material: Computador e suporte de armazenamento externo (Pen drive, CD, DVD, …) 

Observação: O aluno deverá proceder ao levantamento do enunciado do projeto no 1º dia do calendário de exames (27 de 

junho – época de Julho / 2 de Setembro – época de Setembro). 

A apresentação e entrega do trabalho final será no último dia do calendário de exames (7 de julho – época de Julho / 6 de 

Setembro – época de Setembro). 

Critérios Gerais de Classificação: 

1. Nas respostas incompletas será descontada uma percentagem proporcional ao que ficou por desenvolver. 

2. Se houver erros dominantes na resposta ou na estrutura da resposta, a cotação será totalmente nula. 

3. A não utilização de instruções e comandos mais adequados será passível de desconto proporcional ao erro cometido. 

4. Valorizar-se-á a indentação e apresentação 


