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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

TIC                                                                                                                            2021 

Prova 24  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
Introdução. 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º  c ic lo 
do ensino básio da disciplina de TIC, a realizar em 2021, nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação. 
2. Caracterização da prova. 
3. Material. 
4. Duração. 
5. Critérios gerais de classificação. 

 
1. Objeto de avaliação. 

 

A prova tem por referência o as aprendizagens essências para a disciplina de TIC para o 3.º ciclo e 
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 
nomeadamente: 
• Conhecimento e compreensão de conceitos; 
• Aplicação dos conceitos e das relações entre eles a situações e a contextos diversificados; 
• Seleção, análise, interpretação e avaliação crítica de informação apresentada sob a forma de textos, 

de programas, de tabelas, entre outros suportes, sobre situações concretas de natureza diversa; 
• Produção de raciocínios demonstrativos em situações e em contextos diversificados. 

 
 

2. Caraterização da prova. 
 

A prova é escrita, está organizada por grupos de itens e é cotada para 100 pontos. 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, frases, tabelas 

e imagens. 
A distribuição da cotação pelos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

 
Quadro 1 — Distribuição da cotação pelos conteúdos das unidades 

 

Conteúdos Cotações [em pontos] 

Grupo I - Correio eletrónico.  10 

Grupo II - Gestão de memórias. 20 

Grupo III - Processador de texto. 20 

Grupo IV - Apresentações eletrónicas. 20 

Grupo V - Folha de cálculo. 30 
 

 
3. Material. 

 

O examinando apenas pode usar como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta. 

As respostas serão registadas em folha própria a disponibilizar pelo estabelecimento de ensino no início 
da prova. 

Não é permitido o uso de corretor nem de calculadora. 
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4. Duração da prova. 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

 

5. Critérios gerais de classificação. 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

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

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 
primeiro lugar. 
 

Itens de escolha múltipla 
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

• uma opção incorreta; 
• mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
 

Itens de resposta fechada  
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
Se a resposta contiver um número de elementos superior ao solicitado, apenas são classificados os 

elementos de acordo com a ordem da sua apresentação. Os elementos em excesso são ignorados. 
 

Itens de resposta fechada de verdadeiro/falso 
A cotação total do item é atribuída às respostas que identifiquem, corretamente, todas as afirmações de 

acordo com a respetiva chave de respostas, bem como, a sua respetiva correção. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que, pelo menos, uma das afirmações é identificada 

de forma incorreta, de acordo com a respetiva chave de respostas. 
Não há lugar a classificações intermédias. 

 
Itens de resposta fechada de completação 
Considera-se incorreto qualquer completamento de um único espaço com mais do que um elemento da 

chave. 
 

Itens de construção - Resposta curta 
Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 
Se a resposta ao item contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados 

corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos 
solicitados, é-lhe atribuída a classificação de zero pontos. 

Nos itens em que se solicita o uso de sintaxe ou expressões de cálculo, são classificadas com zero pontos 
as respostas que não se iniciem com o símbolo de igual (=). 

Nos itens em que se solicite a utilização de uma função, se a resposta contiver a função ou o(s) 
argumento(s) incorreto(s), é-lhe atribuída a classificação de zero pontos. 

Nos itens em que se solicita a utilização de uma função, são classificadas com zero pontos as respostas 
que não apresentem o critério rodeado por aspas (““), se obrigatórias. 

Nos itens em que esteja implícita a utilização de operador(es), a resposta é classificada com zero pontos, 
se na expressão de cálculo apresentada, este(s) não for(em) devidamente utilizado(s) e identificado(s). 

A utilização desnecessária de referências mistas, implica que à resposta lhe seja atribuída a classificação 
de zero pontos. 

A utilização indevida de operadores conjuntamente com funções, implica que à resposta lhe seja 
atribuída a classificação de zero pontos. 


