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O presente documento divulga 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, nomea-

damente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

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. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova será realizada num computador. Todos os grupos de itens são de resposta obrigatória. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e nos documentos ori-

entadores ou à sequência dos seus conteúdos. 

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa. 

Os alunos serão avaliados através dos documentos produzidos e por si salvos de acordo com as indicações 

fornecidas.  

A prova é cotada de 0 a 100 pontos, sendo a classificação final convertida para um nível de 1 a 5. 
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 1. 

Quadro 1– Tipologia 

Tipologia de itens 

Itens de seleção 

• Escolha múltipla  

• Verdadeiro/falso  

• Associação/ correspondência 

Itens de construção 
• Resposta curta  

• Resposta extensa 

Itens de execução • Elaboração de documentos digitais em aplicações específicas 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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 são classificadas com zero pontos. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) respos-

ta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em pri-

meiro lugar. 
 

Itens de seleção - Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  
 

Itens de construção - Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 

corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 
 

Itens de execução (realizados no computador) - Os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada 

pontuação. 

 

4. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

Como material de escrita apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Para realização da prova o aluno terá acesso a um computador com as aplicações necessárias à execução da 

mesma: Processador de Texto (Microsoft Word) e Folha de Cálculo (Microsoft Excel). 

Suporte informático (pen USB), fornecido pela escola, onde o aluno guarda os trabalhos executados durante 

a prova.  


