Informação- Prova de Equivalência à Frequência
Tecnologias de Informação e Comunicação
Prova 66 | 2020
2º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do
2º Ciclo da disciplina de TIC, a realizar em 2020, nomeadamente: Objeto de avaliação;
Características e Estrutura; Critérios gerais de classificação; Material e Duração.
1 – OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de TIC do 2º ciclo do ensino
básico, nos domínios:
• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais
• Investigar e pesquisar
• Comunicar e Colaborar
2 – CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro apresentado a seguir:

Domínios

Aprendizagens essenciais

Cotação
(pontos)

Segurança,

•

Práticas seguras de utilização das aplicações
digitais e de navegação na internet, adotando
comportamentos em conformidade

•

Normas relacionadas com os direitos de autor e a
necessidade de registar as fontes

•

Regras para criação e utilização de palavras
chave-seguras

•

Mecanismos e funções simples de pesquisa

•

Identificação das
comunicação

•

Identificação das principais regras de comunicação
em ambientes digitais

responsabilidade
e respeito em
ambientes

40

digitais

Investigar e

30

pesquisar

Colaborar e
comunicar

principais

ferramentas

de
30

A prova é constituída por um caderno.
Responder a perguntas do tipo: verdadeiro e falso; escolha múltipla; preenchimento de
espaço e resposta curta.
A prova é cotada para 100 pontos.
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3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação e a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais de
correção apresentados para os itens, por um número inteiro.
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.
Itens de seleção
• Escolha Múltipla
A cotação total é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única opção
correta.
São classificados com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
• Correspondência/Associação
Nos itens de correspondência/associação, a cotação total é atribuída às respostas que
apresentam de forma inequívoca a única opção correta.
São classificados com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
• Preenchimento de textos com lacunas, quando são dados os termos
Nos itens de preenchimento de textos com lacunas quando são dados os termos, a cotação
total é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única opção correta.
São classificados com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
Itens de construção
Nos itens de resposta curta, completar tabela, legendagem e preenchimento de textos com
lacunas, a classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e
apresentados.
Nos itens, cuja resposta pode envolver a compreensão e aplicação do conhecimento, os
critérios de classificação das respostas apresentam-se organizadas por níveis de
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
4 – MATERIAL
O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita,
caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
O uso do lápis e do corretor não é permitido.
5 – DURAÇÂO
A prova tem a duração de 90 minutos.
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