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Tipo de Prova: Escrita

3º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência dos 7º, 8º e 9º
anos da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, a realizar em 2021, nomeadamente:







Objeto de avaliação
Caraterísticas e estrutura da prova
Critérios gerais de classificação
Duração
Material autorizado

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de TIC, em vigor no corrente ano letivo,
nomeadamente no que respeita ao 3.º Ciclo do Ensino Básico. O desempenho dos alunos envolve a
mobilização dos conteúdos programáticos e os respetivos processos de operacionalização em ambientes
digitais. Deste modo, a prova de equivalência permite avaliar competências associadas à criação de
conteúdos com recurso a aplicações digitais adequadas a cada situação. Assim, deve o aluno/examinando:
▪ Adotar uma atitude crítica e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais;
▪ Mobilizar estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração;
▪ Explorar ideias e desenvolver o pensamento computacional e produzir artefactos digitais
criativos, recorrendo a estratégias e ferramentas digitais de apoio à criatividade.

CARATERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2).
A resolução do Caderno 1, é efetuada no enunciado da prova.
O caderno 2 é realizado com o recurso a um computador e respetivos dispositivos de entrada/saída,
necessários para resolução da prova.
No final da prova, os ficheiros criados no computador serão guardados em suporte digital e impressos na
presença do aluno/examinando.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e nos documentos
orientadores ou à sequência dos seus conteúdos.
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do
programa.
A prova é cotada para cem (100) pontos
A prova incidirá sobre os domínios que se apresentam no Quadro 1.
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Quadro 1 — Distribuição da cotação
Cotação
(em pontos)

DOMÍNIOS

10 a 20
10 a 20
10 a 20
40 a 70

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais
Investigar e Pesquisar
Colaborar e Comunicar
Criar e Inovar

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens

Itens de seleção

Itens de construção

Escolha múltipla
Associação
Completamento
Resposta curta
Resposta restrita
Resposta extensa

Número de itens

Cotação por
item
(em pontos)

10 a 20

1a3

10 a 20

1 a 10

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
de classificação e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Itens de seleção
Os itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) podem ter como suporte textos, tabelas, figuras e
gráficos.
Itens de construção
O aluno/examinando produz a resposta. Todas as questões serão resolvidas com recurso ao computador
e em cada grupo de questões consta uma série de orientações que o aluno deve seguir.

DURAÇÃO
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.

MATERIAL
O aluno/examinando, apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta ou o teclado que estará ligado ao compuatdor.
Não é permitido por parte do aluno/examinando o uso de corretor, pen drives ou outro qualquer
dispositivo de armazenamento de informação.
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