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AGRUPAME NT O DE ESCOL AS DE SANT A CRUZ  DA TRAPA  

INFORMAÇÃO — PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 1.ª/2.ªFASE 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  2021 

Prova 24 
  
3º Ciclo do Ensino Básico 

INTRODUÇÃO 

 
O presente documento visa divulgar a estrutura da prova a nível de escola do 3º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, de acordo com a alínea a), ponto 1, do artigo 19.º do 

Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, tendo por referência a Informação-Prova elaborada pelo 

IAVE, a saber: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e dos documentos 

curriculares em vigor. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova de equivalência à frequência do Ensino Básico incide nos conhecimentos e nas aprendizagens 

essenciais da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação. A disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação é uma disciplina de caráter eminentemente prático. A prova avalia as 

competências que decorreu das aprendizagens essenciais a ela associadas passíveis de avaliação em prova 

teórico-prática, de duração limitada, a saber: 

 

● Conceitos relacionados com segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais; 

● Conceitos sobre tecnologias emergentes; 

● Conceitos e técnicas associadas à criação de folhas de cálculo. 

 

Não sendo relevante para a construção da prova a valorização relativa de cada um dos domínios, todos os 

subdomínios neles constantes, e indicados no quadro 1, serão passíveis de serem abordados na prova. 
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Quadro 1 – Domínios e subdomínios 

Domínio Subdomínio 

Informação 

 A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias. 

 Utilização do computador e/ou de dispositivos eletrónicos 
similares em segurança; 

 Pesquisa de informação na Internet; 

 Análise da informação na Internet; 

 Gestão da informação. 

Comunicação e 

Colaboração 

 Conhecimento e utilização adequada e segura de 
diferentes tipos de ferramentas de comunicação, de 
acordo com as situações de comunicação e as regras de 
conduta e de funcionamento de cada ambiente digital; 

 Uso da língua e adequação linguística aos contextos de 
comunicação através da Internet; 

 Comunicação e colaboração em rede; 

 Tecnologias emergentes 

Produção 

 Exploração de ambientes computacionais; 

 Produção e edição de documentos; 

 Produção e edição de apresentações multimédia; 

 Dados e estatísticas. 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova de equivalência à frequência do Ensino Básico da disciplina de Tecnologias da Informação é 

constituída por três grupos:  

 

● 1.º Grupo: Segurança na Internet; 

● 2.º Grupo: Tecnologias emergentes; 

● 3.º Grupo: Folha de cálculo. 
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DOMÍNIOS CONTEÚDO ESTRUTURA 
DA PROVA 

COTAÇÃO 

Segurança na 

Internet 

❖ Conhecer práticas seguras de 

utilização das aplicações digitais e 

na navegação na Internet;  

❖ Conhecer e utilizar critérios de 

validação da informação publicada 

online;  

❖ Conhecer e utilizar as normas 

(relacionadas com direitos de autor, 

com propriedade intelectual e com 

licenciamento) relativas aos 

recursos e aos conteúdos que 

mobiliza nos seus trabalhos, 

combatendo o plágio; 

❖  Conhecer e utilizar as 

recomendações relativas à 

acessibilidade, no âmbito da criação 

e da publicação de conteúdos 

digitais, mesmo que de forma 

elementar;  

❖ Conhecer comportamentos que 

visam a proteção da privacidade; 

adotar comportamentos seguros na 

utilização de aplicações digitais. 

Nos itens de 

seleção o tipo 

de questão 

pode ser de 

escolha 

múltipla, 

associação/cor

respondência 

e/ou 

ordenação. 

20  

(pontos) 

Tecnologias 

emergentes 

 

❖  Ter consciência do impacto das 

tecnologias emergentes na 

sociedade e no dia a dia. 

Resposta longa 
20 

(pontos) 
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Folha de Cálculo ❖ Gerir livros; 

❖ Inserir dados em tabelas; 

❖ Formatar células; 

❖ Formatar células condicionalmente; 

❖ Gerir folhas; 

❖ Utilizar fórmulas; 

❖ Utilizar funções; 

❖ Criar gráficos; 

❖ Criar tabelas dinâmicas; 

❖ Utilizar gráficos dinâmicos. 

A prova é 
composta por 

perguntas 
relacionadas 

com 
procedimentos 

de resolução 
prática no 

computador 

60  

(pontos) 

 100 
pontos 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de 

classificação. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

Se o aluno utilizar um espaço de resposta diferente do proposto, o classificador deve classificar a(s) resposta(s) 

aí apresentada(s). Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta deve ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. As respostas que não possam 

ser claramente identificadas são classificadas com 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 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens De Construção 

Os critérios de classificação dos itens de resposta podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. 
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Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as 

respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas com 

zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios ou que excedam o solicitado, deve ser classificada com zero 

pontos. 

 

Itens de resolução com aplicação informática 

Os critérios de classificação dos itens de resposta apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A 

cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

As respostas, se o seu conteúdo for considerado válido e adequado ao solicitado, podem não apresentar 

exatamente os resultados, formas e cores dos critérios específicos de classificação, desde que as técnicas 

usadas sejam as adequadas. 

Se a resposta não utilizar as técnicas solicitadas, deve ser classificada com zero pontos. 

 

MATERIAL AUTORIZADO 

 

A prova realiza-se em suporte de papel e digital distribuído pela escola.  

O aluno só pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 

indelével. 

Computador e pen cedido pela escola. 

Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem de corretor. 

 

DURAÇÃO  

 
A Prova Escrita (PE) tem a duração de 90 minutos. 

 


