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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Tecnologias de Informação e Comunicação                              2022 

Prova 24                                                                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7–A/2022, de 24 de março) 

 
 
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, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
 

A prova de Tecnologias de Informação e Comunicação inclui os seguintes domínios: 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e pesquisar 

• Comunicar e colaborar 

• Correio eletrónico 

• Gestão da informação no computador em pastas e ficheiros 

• Processamento de Texto 

• Edição de Imagem 

• Folha de Cálculo 

 

Caracterização da Prova 

• A prova está organizada por grupos e itens. 

• A prova apresenta três grupos teóricos e práticos. 

• As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial) e computador para a parte prática. 

• A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas 
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das Aprendizagens Essenciais. 

• Alguns itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um tema 

das Aprendizagens Essenciais. 

• A prova é cotada para 100 pontos. 

• A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro1 — Valorização dos domínios/temas da prova 

Domínios Aprendizagens essenciais 
Cotação 

(em pontos) 

Segurança, 

responsabilidade e 

respeito em ambientes 

digitais 

• Conhecer diferentes sistemas operativos e 
mecanismos de segurança. 

• Conhecer comportamentos que visam a proteção 
da privacidade. 

• Adotar comportamentos seguros na utilização de 
ferramentas digitais. 

• Conhecer e utilizar critérios de validação da 
informação publicada online. 

• Adotar práticas seguras de utilização das 
ferramentas digitais e na navegação na Internet;  

• Ler, compreender e identificar mensagens 
manipuladas ou falsas. 

• Respeitar as normas dos direitos de autor 
associados à utilização da imagem, do som e do 
vídeo. 

• Conhecer e utilizar as normas (relacionadas com 
direitos de autor, com propriedade intelectual e 
com licenciamento) relativas aos recursos e aos 
conteúdos que mobiliza nos seus trabalhos, 
combatendo o plágio. 

40 

Investigar e pesquisar 

• Formular questões que permitam orientar a 
recolha de dados ou informações pertinentes. 

• Definir palavras-chave para localizar informação, 
utilizando mecanismos e funções simples de 
pesquisa. 

• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais 
como ferramentas de apoio ao processo de 
investigação e pesquisa. 

• Conhecer as potencialidades e principais 
funcionalidades de aplicações para apoiar o 
processo de investigação e de pesquisa online. 

• Realizar pesquisas, utilizando os termos 
selecionados e relevantes de acordo com o tema a 
desenvolver. 

• Analisar criticamente a qualidade da informação. 
• Utilizar o computador e outros dispositivos digitais, 

de forma a permitir a organização e gestão da 
informação. 

Colaborar e comunicar 

• Identificar meios e aplicações que permitam a 
comunicação e a colaboração. 

• Selecionar as soluções tecnológicas mais 
adequadas para realização de trabalho 
colaborativo e comunicação síncrona e assíncrona 
que se pretendem efetuar, no âmbito de atividades 
e/ou projetos. 

• Utilizar os meios digitais de comunicação e 
colaboração. 

Criar e inovar 

• Conhecer as potencialidades de diferentes 
aplicações digitais, por exemplo, de escrita 
criativa e tratamento de dados. 

• Desenhar objetos, produzir narrativas digitais, 
utilizando as técnicas e materiais adequados de 

60 
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captação de imagem, som, vídeo e modelação, 
tendo em vista soluções adequadas a um problema 
ou projeto. 

• Conhecer e explorar os conceitos de “Internet das 
coisas” e outras tecnologias emergentes (por 
exemplo: realidade virtual, realidade aumentada e 
inteligência artificial). 

Total 100 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro2 — Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 5 a 10 1 a 3 

Associação/Correspondência 5 1 a 2 

Completamento 15 1 

Itens de construção 

Resposta curta 1 8 

Resposta restrita/prática 5 a 7 4 a 12 

 

 

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. 

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

pontos. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s)resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 

surgirem em primeiro lugar. 

 

• Escolha múltipla 

A cotação total do item só 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. 

 

• Associação/Correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

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

 

• Completamento 

A cotação total do item só 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; 

- resposta em branco. 

 

• Itens de construção - Resposta curta 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação 

objetiva dos elementos solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

• Itens de construção - Resposta restrita/prática 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, 

tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

A não utilização dos recursos adequados disponíveis pelo programa, para a execução das tarefas, 

pode descontar até 100% do valor da respetiva cotação. 

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 ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 

Material 
 

Não é permitido uso de corretor. 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta e computador para a parte prática. 

 

Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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