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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação              PROVA 24 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Tipo de Prova - Escrita  2020 

 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Metas Curriculares de TIC do 

Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais, bem como as Planificações anuais da disciplina dos anos 

letivos de 2017/2018 até ao corrente ano letivo de 2019/2020) e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:   

● Sistema Operativo em Ambiente Gráfico 

● Internet 

● Processamento de Texto – Microsoft Word 

● Apresentações Eletrónicas – Microsoft Powerpoint 

● Folha de Cálculo – Microsoft Excel 

● Introdução à Programação de Dispositivos Móveis – AppInventor  

 

2. Caracterização da prova 

A prova é constituída por um caderno que engloba questões de resposta direta e questões de 

resolução no computador.  

As respostas às questões de resposta direta devem ser registadas no próprio caderno da prova 

enquanto as questões de resolução no computador são realizadas com recurso ao computador, sendo 

posteriormente gravada em CD. 



Página 2 de 3 
 

Nas questões de resposta direta serão abordados os conteúdos de Sistema Operativo em 

Ambiente Gráfico, Internet e Introdução à Programação em Dispositivos Móveis.  

Os itens de resposta incluem: 

● Questões de Escolha Múltipla 

● Questões de Verdadeiro ou Falso 

● Questões de Preenchimento de Espaços 

● Questões de Associações 

 

Durante a execução das questões de resolução no computador, o aluno terá de saber utilizar 

convenientemente um computador e respetivas aplicações nele disponibilizadas para executar as 

tarefas solicitadas.  

Nas questões de resolução no computador serão abordados os conteúdos de Processamento de 

Texto, Apresentações Eletrónicas e Folha de Cálculo e todos os itens de resposta são de resolução no 

computador. 

 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais do 

que um dos temas. 

 

3. Critérios gerais de avaliação 

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

específicos de classificação estabelecidos para cada item e é expressa por um número inteiro. 

A prova será classificada numa escala de 0 a 100% 

A cotação da prova será distribuída de acordo com: 

● Questões de resposta direta – 50% 

● Questões de resolução no computador – 50% 

 

Para todas as questões da prova consideram-se os seguintes critérios gerais: 

● Questões 100% corretas – 100% da cotação da questão 

● Questões parcialmente corretas – cotação atribuída de acordo com os critérios 

específicos de correção 

● Questões 0% corretas – 0% da cotação da questão 

Sendo o uso correto da língua portuguesa fundamental, será descontado 1% por cada erro 

ortográfico apresentado na resolução da parte teórica da prova.  
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 Para os itens de resposta direta consideram-se os seguintes critérios gerais por tipologia de itens: 

● Questões de Escolha Múltipla – 15%  

● Questões de Verdadeiro ou Falso – 10%  

● Questões de Preenchimento de Espaços – 10%  

● Questões de Associações – 15%  

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

0%.  

Nos casos em que a resposta implique a escolha de apenas uma opção e o aluno indique 

mais de uma opção, a questão é classificada com 0%. 

 

Para os itens de resolução no computador consideram-se os seguintes critérios gerais por tipologia 

de itens: 

● Questões de resolução no computador - 50% 

As questões em que o aluno não realize exatamente o solicitado serão classificadas com 0%. 

 

4. Material 

Apenas é permitido o uso de caneta ou esferográfica de cor azul ou preta. 

2 CD por aluno (a distribuir pelo Secretariado de Exames) para gravação do exame. 

 

O uso de caneta/pincel corretor resulta na atribuição de 0% à questão onde o mesmo foi usado.  

O uso de caneta de cor não permitida ou lápis resulta na atribuição de 0% à questão onde os 

mesmos foram usados. 

 

5. Duração 
 

90 minutos 

Em caso de ocorrência de qualquer constrangimento tecnológico no decorrer da prova, sendo o 

mesmo alheio ao aluno, deverá o Secretariado de Exames decidir o tempo de tolerância a aplicar. 


