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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 1.ª/2.ªFASES 

 
Tecnologias da Informação e Comunicação                                                                2021                                             
 
Prova 66 
 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

Introdução 

 

O presente documento visa divulgar a estrutura da prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, de acordo com a alínea a), ponto 1, do artigo 

19.º do Despacho Normativo n.º 10-A /2021, de22 de março, tendo por referência a Informação-Prova elabora-

da 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 curri-

culares em vigor. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e 

o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em ade-

quação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.   

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Aprendizagens Essenciais de Tec-

nologias de Informação e Comunicação do Ensino Básico) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes: 

 Processador de texto; 

 Apresentações Multimédia; 

https://www.dge.mec.pt/tecnologias-de-informacao-e-comunicacao
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  Folha de Cálculo; 

 Introdução à Programação; 

 Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais; 

 Investigar e pesquisar; 

 Comunicar e colaborar. 

 
Caracterização da prova 

 

A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). Na resolução do Caderno 1, não é utilizado o 

computador. Na resolução do caderno 2 é necessário utilizar o computador. 

As respostas são registadas no enunciado da prova, e nos ficheiros criados no computador, ficheiros estes que, 

no fim da prova serão guardados numa PenDrive e na conta google drive do mail institucional do professor cor-

retor. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos nos docu-

mentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais do que um dos 

temas. 

A prova é cotada para 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.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se 

for possível identificar, inequivocamente, o item a que diz respeito. 

 

Itens de Seleção (Escolha Múltipla): 

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. 
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Itens de construção: 

Nos itens composição de textos, imagens, tabelas e gráficos, os critérios de classificação apresentam-se orga-

nizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e/ou nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação. 

 

A classificação final da prova é expressa em escala de 0 a 100 e convertida na escala de níveis de 1 a 5. 

 

Material 

 

O aluno deve ser portador de: 

 caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


