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Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência à 

frequência da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação do 3º ciclo, a realizar 

em 2021 As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação, do Programa da disciplina, as metas curriculares e aprendizagens essenciais da 

mesma. O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

● objeto de avaliação; 

● caracterização da prova; 

● critérios gerais de classificação; 

● material a utilizar; 

● duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 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 

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

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC do 

3º Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domínios: 

● A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias (compreender a evolução das 

TIC e o seu papel no mundo contemporâneo); 

● Utilização do computador e/ou dispositivos similares em segurança e explorar 

diferentes tipos de software; 

● Comunicação de informação com recurso à Internet, com vocabulário apropriado e 

recorrendo a aplicações de edição online; 

● Resolução de problemas, sendo que neste domínio serão avaliadas aprendizagens na 

utilização de aplicações informáticas, nomeadamente Word, Excel e PowerPoint. 
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Caraterização e estrutura da prova 

A prova é constituída por um caderno com itens realizados no próprio enunciado. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, de escolha múltipla), preenchimento de espaços 

para formar frases corretas, fazer correspondências entre diversas afirmações e itens de 

construção (por exemplo, resposta restrita). 

Os itens podem apresentar a informação por meio de diferentes suportes, como, por 

exemplo, textos, imagens, gráficos e tabelas. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios 

do programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Domínio Cotação (pontos) 

A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias (compreender a 
evolução das TIC e o seu papel no mundo contemporâneo) 

25 

Utilização do computador e/ou dispositivos similares em segurança e 
explorar diferentes tipos de software 

25 

Comunicação de informação com recurso à Internet, com vocabulário 
apropriado e recorrendo a aplicações de edição online 

25 

Resolução de problemas, sendo que neste domínio serão avaliadas 
aprendizagens na utilização de aplicações informáticas, nomeadamente 
Word, Excel e PowerPoint 

25 

 100 

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. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. Se o aluno responder ao mesmo item mais do que uma vez, não 

eliminando a resposta que não quer que seja classificada, deve ser considerada apenas a 

resposta que surgir em primeiro lugar. A classificação a atribuir a cada resposta resulta da 

aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados por 

cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação. As 

respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
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pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta 

pode ser classificada se for possível identificar o item a que diz respeito. 

Itens de seleção 

Escolha múltipla: a cotação total do item só 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 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às 

respostas totalmente corretas, podendo ainda ser atribuídas a respostas parcialmente 

corretas de acordo com os critérios específicos. 

Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

Não é permitido o uso de lápis, corretor ou máquina de calcular. 

Duração da prova 

A prova de equivalência à frequência tem a duração de 90 minutos.  
 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico  


