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INFORMAÇÃO DA PROVA DE 
EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

 
 

ANO 
LETIVO 2020/2021 

TIPO DE 

PROVA: Escrita CÓDIGO DA PROVA 66 ANO  6.º 

 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 
22 de março; 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento visa divulgar as características da Prova Equivalência à Frequência da disciplina de Tecnologias 
da Informação e Comunicação, do 6.º ano, a realizar em 2021 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos 
de estudo em vigor. 
A prova a que esta informação se refere incide sobre as aprendizagens e as competências enunciadas pelo atual 
Programa de Tecnologias da Informação e Comunicação (homologado em julho de 2018) e dá a conhecer, aos 
diversos intervenientes no processo, os seguintes aspetos: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização e Estrutura da prova; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem devidamente 
informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau 
de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação são determinados pelo respetivo Programa e são 
adequados ao nível de ensino a que a prova diz respeito e ao escalão etário dos que lhe são sujeitos. 

 
 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova tem por referência o atual Programa da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, uma 
disciplina semestral de carácter eminentemente prático. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos das quatro unidades previstas no Programa. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 

A prova tem uma versão, é constituída por 3 grupos de itens, sendo de caráter teórico. 

Conforme as indicações fornecidas no enunciado da prova, o aluno realiza-a na folha de resposta fornecida pela 
escola. 

A prova é cotada para 100 pontos, sendo a respetiva valorização relativa dos temas apresentada no Quadro 1. 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Informação da Prova de Equivalência à Frequência de Tecnologias da Informação e Comunicação– 6.º ano Página 2 | 3 

 

QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS 

Grupos 
Cotação 

(em pontos) 

I – Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 50 

II – Investigar e Pesquisar 10 

III – Colaborar e Comunicar 20 

IV – Criar e Inovar 20 
 

As competências programáticas mobilizadas conforme a estruturação definida, constam do Quadro 2, onde se 
pormenoriza o sofware necessário à expressão das mesmas. 

 

 

QUADRO 2 – COMPETÊNCIAS 

Grupos Competências Software 

I As Tecnologias de Informação e Comunicação: Impacto das TIC no dia a dia 
Segurança: Utilização de aplicações digitais; Navegação na Internet; Ergonomia na 
utilização do computador e/ou outros dispositivos eletrónicos; Regras de utilização e 
criação de palavras-passe 
Direitos de autor: Normas; Registo das fontes  

Internet 

II Pesquisa e análise de informação: Utilização do navegador web; Pesquisa de 
informação; Modelos de pesquisa; Estratégias de investigação, pesquisa e análise de 
informação 
Organização e gestão da informação: Organização de marcadores; Gestão de pastas e 
ficheiros  

Internet 

 

III e IV Ferramentas de comunicação e colaboração: Comunicação síncrona; Comunicação 
assíncrona; Colaboração em ambientes fechados  
Apresentação e partilha: Documentos de texto; Apresentações eletrónicas; Aplicações; 
Outros projetos 

MS Teams 

 

MS Word; 

Ms 

PowerPoint; 

MS Excel 
 

 

4. ESTRUTURA DA PROVA 

 
A prova tem uma componente escrita, que avalia um conjunto de aprendizagens e conteúdos desenvolvidos na 
disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, ao longo do 2º ciclo do Ensino Básico. 
O exercício está dividido por três grupos com a seguinte estrutura e cotação. 
 

Tipologia de itens Estrutura de cada componente Cotação 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 
Verdadeiro/Falso 
Completamento 
Associação/Correspondência 

Grupo 1 
Segurança, responsabilidade e respeito em 
ambientes digitais 
Investigar e Pesquisar 
Comunicar e colaborar 

20 

Grupo 2 
Ambientes de programação e artefactos 

20 

Itens de 
construção 

Resposta única  

Grupo 3 
Processador de texto 
Apresentações multimédia 
Folha de cálculo 

60 
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5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

O aluno deve responder convenientemente, no local indicado, todos as respostas exigidas na prova, sob pena de 
perder 100% do valor de cada questão mal respondida. 

Para todas as questões será atribuída a pontuação total para respostas inequivocamente corretas. 

Para além disso serão graduadas outras respostas de acordo com o seu grau de correção, sendo a clareza das 
respostas um critério transversal a toda a prova. 

 
● Nas questões de escolha múltipla, o número de opções assinaladas não deve ultrapassar o número pedido. 

Caso o aluno assinale mais do que uma opção para além das solicitadas, a resposta à questão terá a cotação 0 

(zero); 

● Nas questões de verdadeiro/falso, serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como 

verdadeiras ou como falsas; 

● A classificação da prova é expressa em percentagem;  

● Aplicação/concretização correta das Competências/Objetivos definidos na matriz; 

● As questões avaliadas no grupo 2 são sobre a programação no Make Code para a placa micro:bit; 

● As aplicações utilizadas para responder ao grupo 3 serão o Microsoft Word, Microsoft PowerPoint e Microsoft 

Excel. 

 

 

6. MATERIAL 
 

Folha de exame e caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta (ao cuidado do aluno). Não é permitido o 
uso do corretor.  
 
 

7. DURAÇÃO DA PROVA 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / _______ 

 

 O Diretor  __________________________________________ 

 


