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INFORMAÇÃO – PROVA  
EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 
 
 
 

 

TECNOLOGIAS DE INFO. E COMUNICAÇÃO   

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração  
 
  
Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de Tecnologias de 

Informação e Comunicação do terceiro ciclo do Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova de duração limitada. 

 
Caracterização da prova 
 
A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). Na resolução do Caderno 1, não é 
utilizado o computador. Na resolução do caderno 2 é necessário utilizar o computador. 

As respostas são registadas no enunciado da prova, e nos ficheiros criados no computador, ficheiros 
estes que, no fim da prova, serão guardados numa Pen Drive e na conta OneDrive do mail 
institucional do professor corretor. 
 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos. 
 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios ou dos respetivos conteúdos 
nos documentos curriculares. 
 
As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais do 
que um dos domínios. 
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A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, preenchimento de espaços e correspondências), 
itens de construção e itens de resolução prática no computador. 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 
 
 
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.  

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

pontos. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta e de completamento, a cotação do item só é atribuída às respostas 

totalmente corretas. 

 

Poderão ser atribuídas pontuações às respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos de classificação. 

 

Nos itens de resposta restrita podem não ser apresentados exatamente os termos e/ou as expressões 

constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja considerado 

cientificamente válido e adequado ao solicitado e que a linguagem usada em alternativa seja 

adequada e rigorosa. 

 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada 

pontuação. 
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Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a 

organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. 

 
 
Material 
 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 
ou preta e o computador disponibilizado para a prova. 
 

Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 


