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INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
INFORMAÇÃO- PROVA A NÍVEL DE ESCOLA 

3. º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

DISCIPLINA: Tecnologias da Informação e Comunicação 
CÓDIGO: 24 

 2020 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3. º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, a realizar em 2020, nomeada-

mente: 

• Objeto de avaliação; 

 • Caracterização e estrutura da prova; 

 • Critérios gerais de classificação; 

 • Material autorizado; 

 • Duração. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do 

programa da disciplina. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Metas Curriculares de Tecnologias da 

Informação e Comunicação do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendiza-

gem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domí-

nios: 

− Domínio I - Informação 

− Domínio II – Produção 

− Domínio II – Comunicação e colaboração 

 

3. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

− A prova é composta por uma parte escrita e por uma parte prática. A parte escrita será realizada no 

enunciado e a parte prática será realizada num computador. Todos os grupos de itens são de resposta 

obrigatória. 

− As respostas são registadas no enunciado da prova.  

− A prova apresenta uma única versão e é constituída por um dois cadernos, parte escrita caderno 1 e 

parte prática caderno 2. 

− As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada das aprendizagens relativas a mais do 

que um domínio curricular. 

− A prova é cotada para 100 pontos, sendo a classificação final convertida para um nível de 1 a 5. 
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− A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro/falso, preenchimento de espaços e cor-

respondências), itens de construção (resposta curta e resposta restrita) e itens de resolução práticos 

no computador.  

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

 

Domínios Cotações 

Grupo I – Informação 
▪ Utilização do computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em se-

gurança 
▪ Pesquisa e análise de informação na Internet. 

20 Pontos 

Grupo II – Produção 
▪ Apresentações Eletrónicas 
▪ Processador de texto 

50 Pontos 

Grupo III – Colaborar e comunicar 
▪ Conhecimento e utilização adequada e segura de diferentes tipos de ferra-

mentas de comunicação, de acordo com as situações de comunicação e as 
regras de conduta e de funcionamento de cada ambiente digital. 

▪ Comunicação e colaboração 

30 Pontos 

 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

− A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios espe-

cíficos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

− As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas de zero pontos. 

− Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

− Itens de seleção - Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Podem ser atribuídas pontua-

ções a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

− Itens de construção - Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é 

atribuída às respostas totalmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

− Itens de resolução práticos no computador - Os critérios de classificação apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde 

uma dada pontuação. 
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5. MATERIAL AUTORIZADO 

− A prova realiza-se no enunciado da prova fornecido pela escola e em suporte digital. 

− Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

− Não é permitido o uso de corretor. 

− Para a realização da parte prática o aluno terá acesso a um computador com as aplicações necessárias 

à execução da prova:  Apresentações eletrónicas (Microsoft PowerPoint), processador de texto (Mi-

crosoft Word) e Browser. 

− Deve também ser facultado um suporte informático (pen USB) onde o aluno deve salvaguardar os 

trabalhos executados para avaliação 

− No final da prova, os documentos digitais produzidos devem ser impressos de modo a serem devida-

mente autenticados pelo aluno. 

 

6. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância de tempo.  

 

Informação Prova elaborada em reunião de departamento de 20/05/2020  

 

Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de 26/05/2020 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 
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