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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                              2021 

PROVA 24 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 

1. Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência a frequência da disciplina 

de Tecnologias de Informação e Comunicação do 3º Ciclo do Ensino Básico, a realizar em 2021, 

dando a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material autorizado; 

• Duração. 

2. Objeto de avaliação 

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

Aprendizagens Essenciais de Tecnologias de Informação e Comunicação, englobando os domínios:  

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

• Investigar e pesquisar 

• Comunicar e colaborar 

• Criar e inovar 

3. Caraterização da prova 

A prova é constituída por um caderno e é realizada com recurso ao computador.  

Durante a execução da prova o aluno terá de saber utilizar convenientemente um computador e 

respetivas aplicações nele disponibilizadas para executar algumas das tarefas propostas, 

nomeadamente:  

• Responder a perguntas do tipo:  

o Verdadeiro e Falso  

o Escolha múltipla  

o Preenchimento de espaço  

o Resposta curta.  

• Executar tarefas com pastas e ficheiros;  

• Utilização da Internet de forma a pesquisar e utilizar ferramentas colaborativas;  

• Responder a questões práticas de resolução no computador utilizando o programa indicado 



Informação – Prova 24  Página 2 de 2  

para as mesmas 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

4. 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. 

Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis. A ausência de resposta ou resposta totalmente 

ilegível terá cotação zero. 

Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido de forma inequívoca. 

 

5. Material autorizado 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

Computador com acesso à Internet fornecido pelo agrupamento. 

 

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


