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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Tecnologias da Informação e Comunicação (24) - Prova Escrita  MAIO DE 2022 

 
Prova de 2022 

9.º Ano 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Introdução  

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência do 9.º 

do ensino básico da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, a realizar em 2022.  

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  

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciados no Programa de Tecnologias da Informação e Comunicação em vigor. 

As competências a avaliar, que decorrem dos objetivos gerais enunciados no Programa, são as 

seguintes: 

 Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 

o A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias. 

o A utilização do computador e/ou dispositivos eletrónicos similares em segurança. 

 Investigar e pesquisar 

o Pesquisa da informação na Internet 

o Análise da informação existente na Internet 

o Gestão da informação. 

o Proteção da informação. 

o Direitos de autor e propriedade intelectual 

 Comunicar e colaborar 

o Conhecimento e utilização adequada, segura e responsável de diferentes tipos de 

ferramentas de comunicação na Internet 

o Conhecimento das regras de conduta e de funcionamento dos diversos ambientes digitais 

o Uso da língua e adequação linguística aos contextos de comunicação através da Internet 
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o Comunicação e colaboração em rede. 

o Regras de segurança informática na utilização das tecnologias digitais em rede. 

 Criar e inovar 

o Conhecimento e utilização adequada e segura de diferentes tipos de ferramentas de 

produção de informação (processadores de texto, apresentações eletrónicas, folhas de 

cálculo, cartazes e afins). 

2. Caracterização da prova (características e estrutura) 

A prova é única, constituída por uma componente escrita, sendo as respostas registadas em 

suporte de papel específico da EMEC fornecido pela escola ao aluno no momento de realização da prova. 

Tipologia dos itens 

 Escolha múltipla de resposta única. 

 Questões de Verdadeiro e Falso. 

 Completamento. 

 Ordenação. 

 Associação. 

 Questões de resposta curta. 

 Questões de resposta longa. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios. 

3. Critérios gerais de classificação 

Não será atribuída qualquer pontuação a respostas cujo conteúdo seja considerado inadequado 

às respetivas questões.  

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

pontos. 

Nas questões cuja resposta seja escolha múltipla apenas se considera como válida uma única 

opção. Caso o aluno opte por mais que uma resposta, a cotação dessa questão será considerada nula. 

 As respostas Verdadeiro/Falso serão classificadas com zero pontos se forem todas marcadas 

como verdadeiro ou todas como falso. 
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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), será considerada apenas a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

Nos itens de ordenação e associação só será atribuída cotação total às respostas que apresentem 

a sequência integralmente correta e completa; não há lugar a classificações intermédias. 

Nas questões de resposta construída curta ou longa a avaliação terá em conta: a adequação da 

resposta à questão; a correção científica; a clareza da resposta; a estrutura da resposta. 

Se a resposta contiver elementos contraditórios, deve ser classificada com zero pontos 

Se a resposta contiver um número de elementos que exceda o solicitado, só será considerado 

para efeito de classificação o número de elementos pedido, considerando a ordem pela qual os vários 

elementos de resposta são apresentados. 

As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas ou 

não realizadas são classificadas com zero pontos.  

A prova é cotada para 100 pontos 

4. Duração 

A prova tem 90 minutos 

5. Material autorizado 

O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 18 de Maio de 2022 
 


