
 
1 

 

 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÃO-PROVA 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

ENSINO BÁSICO  

| Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Ano letivo 2021/2022 

Código| 66         Disciplina|Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

ano| 2021/2022 

 

 
1. Objeto de avaliação 

 

A prova final de Equivalência à Frequência de Tecnologias de Informação e Comunicação, tem 

por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem desenvolvidas nos seguintes domínios:  

 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais   

• Investigar e pesquisar   

• Comunicar e Colaborar   

• Criar e Inovar   

  

 
A prova é cotada na escala percentual de 0 a 100 e é constituída por quatro grupos.  

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

figuras e gráficos.  

A tipologia de itens é a seguinte:  

  

 Escolha múltipla.  

 Associação/Correspondência.  

 Completamento.  

 Verdadeiro/Falso.  

 Resposta curta.  

 

Todos os itens são de resposta obrigatória, devendo o aluno integrar nas suas respostas os 

dados que lhe são fornecidos pelos documentos.  

 
 

2. Caracterização e estrutura da prova 
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Domínios Aprendizagens essenciais Tipologia 
Cotação 
(pontos) 

Segurança, 

responsabilidade e 

respeito em  

ambientes digitais  

 Impacto das Tecnologias de 

Informação e Comunicação na 

sociedade e no dia a dia.  

 Práticas seguras de utilização 

das aplicações digitais e de 

navegação na Internet, 

adotando comportamentos em 

conformidade.  

 Regras de ergonomia 

subjacentes ao uso de 

computadores e/ou outros 

dispositivos eletrónicos.  

 Normas relacionadas com os 

direitos de autor e a 

necessidade de registar as 

fontes.  

 Regras para criação e utilização 

de palavras-chave seguras.  

Teórica  

 

Questões do tipo:  

 Verdadeiro e 

Falso  

 Escolha múltipla 

 Preenchimento de 

espaço.  

 

25 

Investigar e 

pesquisar  

 Questões que permitam orientar 

a recolha de dados ou 

informações pertinentes;  

 Palavras-chave para localizar 

informação,  

 Mecanismos e funções simples 

de pesquisa;  

 Utilizar o computador e outros 

dispositivos digitais como 

ferramentas de apoio ao 

processo de investigação e 

pesquisa;  

 Pesquisas, utilizando os termos 

selecionados e relevantes, de 

acordo com o tema a 

desenvolver;  

 

 Teórica/Prática   25 
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Comunicar e 

Colaborar  

 Meios e aplicações que permitam 

a comunicação e a colaboração;  

 Soluções tecnológicas mais 

adequadas para trabalho 

colaborativo e comunicação no 

âmbito de atividades e/ou 

projetos;  

 Meios e aplicações que permitem 

a comunicação e colaboração em 

ambientes digitais fechados;  

 Partilhar os produtos 

desenvolvidos, meios digitais de 

comunicação e colaboração em 

ambientes digitais fechados.  

Prática  

  

Utilizar a plataforma 

para entregar.  

25 

Criar e Inovar   

  

 Potencialidades de aplicações 

digitais;  

 Aplicações digitais de iniciação 

à organização e tratamento de 

dados;  

 Produzir e modificar artefactos 

digitais criativos.  

Prática  25 

 

 

 

 

3. Critérios de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos.  

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

surgir em primeiro lugar.  

  

Tipologia de itens 

  

Escolha múltipla: A cotação total do item 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.  
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Associação/Correspondência: Considera-se incorreta qualquer associação/correspondência que 

relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

Considera-se também incorreta qualquer associação/correspondência que não associe um (ou mais) 

elementos de um dado conjunto com o outro conjunto.  

  

Completamento: Nestes itens serão consideradas corretas as respostas que mantenham as frases 

verdadeiras e com sentido.  

 

Verdadeiro/Falso: Apenas uma das opções é verdadeira.  

  

Resposta curta: A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos.  

 

 

4. Material 

 

 Computador da escola com todo o software necessário instalado 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta  

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos (sem tolerância).    

 

 

 

 
 
 
 
 


