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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
Prova de Tecnologias de Informação e Comunicação (66)                                                          MAIO DE 2020 
 
Prova de 2020 
6.º Ano          2.º Ciclo do Ensino Básico  

 

Introdução  

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência do 6.º 
ano do ensino básico da disciplina de Tecnologias da Informação e da Comunicação a realizar em 15 de 
julho 2020.  
 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação  
• Caracterização da prova (características e estrutura); 
• Critérios gerais de classificação; 
• Duração; 
• Material autorizado. 

 

1. Objeto de avaliação  
 

O exame de equivalência à frequência de Tecnologias da Informação e Comunicação tem por referência o 
Programa de Tecnologias da Informação e Comunicação do 2º ciclo do Ensino Básico. 
 

2. Caracterização da prova (características e estrutura) 
 

As respostas são registadas em suporte de papel específico da EMEC fornecido pela escola ao aluno no 
momento de realização da prova. 

 

Prova Domínios Estrutura e Duração 

Tecnologias da 
Informação e 

da 
Comunicação 

(66) 

Segurança, 
Responsabilidade e 

respeito em 
ambientes digitais 

A prova é teórica, será 
constituída por quatro grupos e 

terá 10 perguntas no total. 
 

Investigar e Pesquisar 
Comunicar e 

Colaborar 
Criar e Inovar 
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3. Critérios gerais de classificação 
 

O grupo I apresenta um item de seleção e um de construção de resposta curta. 

O grupo II tem um item de completamento, um item de associação e um item de construção de resposta 
curta. 

O grupo III tem dois itens de construção de resposta restrita e um item de construção de resposta curta. 

O grupo IV tem três itens de ordenação 

A pontuação vai de 0 a 100 pontos. 

 

 

4. Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos sem tolerância. 

 

5. Material autorizado 
 
•caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

 

 
 
                                                      Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020 
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