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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 24 ANO  9.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 9.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 e dá a conhecer, aos diversos intervenientes no processo, os 
seguintes aspetos: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização 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 duas unidades previstas no Programa. 

 

 

 3. CARACTERIZAÇÃO 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 3º ciclo do Ensino Básico. 

A prova é composta por um exercício de caráter prático, recorrendo ao uso do computador. 

O exercício está dividido por três grupos com a seguinte estrutura e cotação. 
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QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS 

Tipologia de itens Estrutura de cada componente Pontos 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Verdadeiro/Falso 

Associação/Correspondência 

Grupo 1 

Segurança, responsabilidade e respeito em 
ambientes digitais 

Investigar e Pesquisar 

Comunicar e colaborar 

25 

Grupo 2 

Criação de aplicações móveis – MIT App Inventor 
25 

Itens de 
construção Resposta única (prática) 

Grupo 3 

Folha de cálculo - Excel 
50 

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 

1 
• Utilização de dispositivos móveis 

• Instalação de aplicações 

• Utilização de aplicações digitais 

• Proteção da privacidade 

• Criação de conteúdos digitais 

• Publicação de conteúdos digitais 

• Respeitar normas na utilização de imagem, som e vídeo 

• Identificar riscos do uso inapropriado de imagens, sons e vídeos 

• Utilização do navegador web 

• Pesquisa de informação 

• Modelos de pesquisa 

• Estratégias de investigação, pesquisa e análise de informação 

• Comunicação síncrona 

• Comunicação assíncrona 

• Colaboração em ambientes abertos 

 

2 
• Estado da arte das aplicações móveis; 

• Desenho e planificação de uma aplicação móvel; 

• Utilização de ambiente gráfico de criação de aplicações móveis; 

• Criação da estrutura para uma aplicação; 

• Programação dos elementos de uma aplicação; 

• Testar e criar versão instalável de uma aplicação; 

• Partilhar e divulgar aplicações móveis. 

MIT App 

Inventor 

3 
• Gerir livros 

• Inserir dados em tabelas 

• Formatar células 

• Formatar células condicionalmente 

• Gerir folhas 

• Utilizar fórmulas  

• Utilizar funções  

Microsoft 

Office Excel 
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• Criar gráficos  

• Criar tabelas dinâmicas 

• Utilizar gráficos dinâmicos 
 

 

 

 4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

• 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 plataforma MIT App Inventor; 

• O software utilizado para responder ao grupo 3 será o Microsoft Excel; 

• O aluno é responsável pela gravação do trabalho realizado em computador, na pen drive que lhe será 

fornecida. Caso o dispositivo de armazenamento não contenha os ficheiros solicitados será atribuída a 

classificação 0 (zero), nas questões correspondentes. 

 
 

 5. MATERIAL 
 

Computador e pen (cedidos pela escola) com o sofware exposto no Quadro 1 da secção 3. 

Folha de exame e caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta (ao cuidado do aluno). 
 
 

 6. DURAÇÃO DA PROVA 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / _______ 

 

 O Diretor  __________________________________________ 

 


