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MATRIZ - Prova de Recuperação Cursos Profissionais 

Tipo / Nível de Ensino: Curso Profissional Técnico de Informática e Sistemas 

Disciplina: Sistemas de Informação e Bases de Dados    

Módulo / UFCD: 0787 - Administração de Bases de Dados 

Modalidade Prova: Trabalho de Avaliação - Prático 

Duração da Prova: 4 dias úteis. 
 

Conteúdos Objetivos Estrutura Critérios de Classificação 

- Replicação e 
atualização de 
Bases de Dados 
 
- Gestão de 
Transações através 
de aplicações 
instaladas no 
servidor e cliente 
 
- Cópias de 
segurança e 
reposições 
 
- Importação e 
exportação de 
dados 
 

Definir a estrutura de uma base de 
dados. 

Criar uma base de dados para resolver 
um problema proposto. 

Desenvolvimento de uma aplicação 
para acesso a uma base de dados. 

Conhecer e trabalhar com o 
SQL/MYSQL em linha de comandos e / 
ou de forma gráfica.  

Criar e eliminar uma base de dados. 

Inserir, apagar, consultar e atualizar 
dados numa base de dados. 

-Reconhecer, instalar e configurar um 
Servidor de Base de Dados e Web 
(p.e.:Xampp). 

- Criar e gerir bases de dados em 
diferentes SGBD (p.e.: Microsoft 
Access, MySQL  ou phpMyAdmin). 

Fazer cópia de segurança, atualização 
e manutenção de uma base de dados, 
transações e tabelas. 

Preparar, verificar e executar a 
exportação, importação e/ou 
reposição de uma bases de dados nos 
diferentes SGBD estudados. 

O trabalho é dividido em 
4 grupos: 
 
1.º grupo: Base de Dados 
– instalação das 
aplicações necessárias 
para criação de uma 
Base de dados e 
aplicação web 
 
2.º grupo: Elaborar um 
formulário em HTML 
 
3.º grupo: Preparar o 
formulário para enviar, 
listar, inserir e remover 
dados da base de dados 
através do método 
“post” ou “get” em PHP. 
 
4.º grupo: Relatório 
síntese sobre o trabalho 
desenvolvido, 
aprendizagens e 
dificuldades sentidas 
 (preferência um página, 
máximo 2 páginas).  
  

Base de dados criada e 
funcional 
 
Código: 
- variáveis e acesso à 
base de dados bem 
definidas 
- correto e funcional 
- comentado 
- organizado e bem 
estruturado 
- páginas/scripts 
nomeadas de forma 
percetível 
- script inserir, atualizar e 
apagar funcional e bem 
definido 
- formulário com 
interface bem definida e 
aprazível. 
 
 
Capacidade de síntese, 
explicação e correção na 
elaboração do relatório 
final. 
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MATERIAL PERMITIDO / ACONSELHADO A UTILIZAR 

 Caneta de cor azul ou preta. 

 Computador 

 Internet 

 Softwares: M. ACCESS, MYSQL Administrator ou MYSQL Workbench, PHPMyAdmin, PHP e Xampp. 

COTAÇÕES: 

 A classificação final será apresentada na escala de 0 – 200 Pontos. 

 Na última página da prova constará a grelha com a cotação por grupo e questão. 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

 As incorreções nas respostas serão consideradas como fator de desconto. 

 A ausência de resposta significa a cotação nula. 

 As respostas incompletas e/ou parcialmente corretas serão avaliadas em proporção da 

assertividade pretendida e dos critérios de avaliação propostos pelo grupo disciplinar. 

APROVAÇÃO: 

 É necessário obter classificação mínima de 10(dez) valores, 95 (noventa e cinco) pontos para obter 

aprovação. 

 
 

 

O Professor,  

_____________________________ 

(Carlos Pinto) 
 

 

 

 


