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Informação - Prova de Equivalência à Frequência  

Tecnologias de Informação e Comunicação                                          2021 

Prova 24 | Prova Escrita 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º ciclo da 

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

de avaliação, Características e estrutura, Critérios gerais de classificação, Duração e Material 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com 

as instruções de realização. 

 

1 – OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

incidindo sobre os domínios seguintes:  

 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais: 

 • Investigar e pesquisar  

• Comunicar e Colaborar  

• Criar e Inovar 

 

2 – CARACTERISTICAS E ESTRUTURA 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro apresentado a seguir: 

Domínios Aprendizagens essenciais Tipologia Cotação 

(pontos) 

Segurança, 

responsabilidade 

e respeito em 

ambientes digitais 

• 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 

Teórica 20 
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Investigar e 

pesquisar 

• Mecanismos e funções simples de pesquisa  Teórica 20 

Colaborar e 

comunicar 

• Identificação das principais ferramentas de 

comunicação 

• Identificação das principais regras de 

comunicação em ambientes digitais 

Teórica 20 

Criar e Inovar 
• Reconhecer as apli 

Teórica 40 

A prova é constituída por um caderno. O aluno deverá responder a perguntas do tipo:  

o Verdadeiro e Falso  
o Escolha múltipla  
o Preenchimento de espaço  
o Resposta curta.  

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

• Todas as respostas devem estar corretamente identificadas. 

• A ausência de resposta ou uma resposta ilegível terá cotação igual a zero pontos.  

• Em caso de engano, a resposta deve ser riscada e corrigida à frente.   

• Nos itens de escolha múltipla serão anuladas as respostas que excedam o número de opções 

pedidas.  

• Nos itens de correspondência ou associação, será penalizada cada opção incorreta, não 

podendo a cotação final do item ser inferior a zero pontos. 

• Serão penalizadas as respostas que contenham elementos que se contradigam entre si.  

 

4 – DURAÇÃO  
 

O exame tem a duração de 90 minutos, não podendo ultrapassar este limite de tempo. 

 

4 – MATERIAL 
 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 


