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Data de publicação: ________ / ________ / ______________ 
 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

Prova 24 / 2021 Ano letivo: 2020/21 

Natureza da prova: Escrita  

3.º Ciclo do Ensino Básico   (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo da 

disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais de Tecnologias de Informação e Comunicação do 3º 

Ciclo do Ensino Básico bem como o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios 

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais, Investigar e pesquisar, Comunicar e colaborar 

e Criar e inovar e mobiliza, nomeadamente, as seguintes capacidades: 

 Saber adotar conduta crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais; 

  Respeitar as normas de utilização das TIC, dos direitos de autor e de propriedade intelectual dos recursos 

e conteúdos que mobilizam nas diversas atividades, diferentes áreas curriculares e no dia a dia; 

 Saber utilizar o sentido comunitário e de cidadania interventiva e um comportamento adequado na utilização 

das redes sociais; 

 Desenvolver métodos de trabalho, de pesquisa e de investigação com a utilização das tecnologias; 

 Desenvolver competências de seleção e análise crítica da informação no contexto de atividades 

investigativas; 

 Desenvolver regras de comunicação em ambientes digitais, em situações reais ou simuladas, utilizando 

meios e recursos digitais; 

 Promover a responsabilidade e autonomia dos alunos; 

 Desenvolver competências associadas à criação de conteúdos com recurso a aplicações digitais; 

 

2 - CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é escrita. 

A classificação da prova é expressa na escala percentual de 0 a 100. 
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A prova é constituída por um caderno e é realizada com recurso ao computador. 

A prova está organizada por grupos de itens. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla e verdadeiro/falso) e itens de construção (resposta curta, 

restrita e resposta extensa).  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas de dados, 

gráficos, fotografias e esquemas. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do programa ou à sequência dos seus 

conteúdos. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de aprendizagens referentes a outros domínios. 

 

3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

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

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. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero por cento. 

 

Nos itens de verdadeiro/falso, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas, total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

As respostas que contenham elementos contraditórios são classificadas com zero por cento. 

As respostas em que sejam utilizadas abreviaturas, siglas ou símbolos não claramente identificados são 

classificadas com zero por cento. 

 

Nos itens de resposta restrita e extensa, 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. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho 

ou por etapas resulta da pontuação do nível de desempenho ou etapa em que forem enquadradas e da 

aplicação dos critérios de desvalorização definidos para situações específicas. 

 

4 - DURAÇÃO DA PROVA 

A prova tem a duração de 90 minutos sem tolerância. 
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5 - MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno apenas pode utilizar durante a realização da prova o seguinte material:  

 

 Computador da sala de informática; 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 

 

 

Data de aprovação em conselho pedagógico: 

____________ / ____________ / ____________________ 

O/A diretor(a) pedagógico/a,  

__________________________________________________________________________ 

 


