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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

  

Disciplina: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  2021 

 

Código da Prova: 66        Tipo de prova: escrita 

2º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 10-A/2021) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2º ciclo do ensino básico da 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização e duração da prova 

• Critérios Gerais de Classificação 

• Material 

 
 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de 

Tecnologias de Informação e Comunicação do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre 

os temas seguintes: 

• Processador de texto 

• Apresentações eletrónicas 

• Folha cálculo 

• Algoritmia 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e pesquisar 

• Comunicar e colaborar 
 

 
CARACTERIZAÇÃO E DURAÇÃO DA PROVA 

Modalidade: Prova Escrita 

A prova inclui itens de: escolha múltipla, verdadeiro (V) ou falso (F), associação ou correspondência, 

preenchimento de espaços em branco, e de resposta curta. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos conteúdos nos 

documentos curriculares. 

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

um dos temas. 

Duração da prova: 90 minutos. 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

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

pontos. 

Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta. As respostas incorretas 

são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de verdadeiro/falso, de associação ou correspondência, a classificação a atribuir tem em 

conta o nível de desempenho revelado na resposta. 

Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só são 

considerados para efeito de classificação os elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a 

ordem pela qual são apresentados na resposta. Porém, se os elementos referidos revelarem 

contradição entre si, a classificação a atribuir é de zero pontos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 
 

 
MATERIAL 

O aluno deve ser portador de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 


