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INFORMAÇÃO – PROVA 

 

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 

CÓDIGO: 24 FASE: 1.ª e 2.ª 

 
ENSINO BÁSICO 

3º CICLO 
Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho 

 
2020/2021 

 
 

 INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 
3.º Ciclo do Ensino Básico, da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 
a realizar em 2021. 

O presente documento dá a conhecer tos seguintes aspetos relativos à prova:  
• Objeto de avaliação; 
• Características e estrutura; 
• Critérios gerais de classificação;  
• Duração;  
• Material autorizado. 

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

 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 
enunciados no 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. 
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COMPETÊNCIAS 

As competências a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos concetuais e 
procedimentais, enunciados nos diferentes temas/unidades do Programa. Assim, a prova 
permite avaliar a seguintes competências: 

Domínio Concetual  
• Conhecimento e compreensão de dados e de conceitos; 
• Mobilização e utilização de dados e de conceitos;  
• Estabelecimento de relações entre conceitos. 

Domínio Procedimental  
• Mobilização de conceitos em diferentes situações. 

 

 CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova apresenta quatro grupos de questões que podem ser do seguinte tipo: 
• Verdadeiras e Falsas; 
• Correspondências; 
• Preenchimento de espaços; 
• Escolha múltipla; 
• Respostas curtas; 
• Representações gráficas; 
• Legendagem; 
• Elaboração de algoritmos para resolução de problemas. 

 

ESTRUTURA 

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

Domínios Cotações 

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 5 a 15 pontos 

Investigar e pesquisar 5 a 15 pontos 

Comunicar e colaborar 10 a 30 pontos 

Criar e inovar 
 Processamento de texto; 
 Folha de cálculo; 
 Apresentações eletrónicas; 
 Edição imagem; 
 Edição vídeo; 
 Ambiente de programação. 

 

50 a 70 pontos 

  



 

 
M

.F
V 

01
.2

02
0 

V0
  

 

Página | 3 de 3 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 

 SABROSA - 152808 

 CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A correção da prova é feita a partir da folha de prova. 

Em questões cuja resposta possa ser estruturada de mais do que uma maneira, o professor 
adotará um critério para fracionar as cotações de modo a contemplar os seguintes pontos: 
• Conhecimentos revelados; 
• Objetividade e clareza da resposta; 
• Organização coerente do exercício. 

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. 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.  

Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não apresentando de 
forma inequívoca a única opção correta, este(s) itens(s) serão classificados com zero 
pontos. 

Observação: os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 54/2018 realizarão uma prova adaptada, 
dentro do estabelecido neste documento, e terão o respetivo ajustamento nos critérios específicos 
da classificação. 

 
 DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos 

 
 MATERIAL AUTORIZADO 

A prova é realizada na folha de prova, devendo o examinando ter em seu poder apenas 
caneta ou esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 


