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INFORMAÇÃO PROVA | 2022 | EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Prova Nº 66  

2.º Ciclo do Ensino Básico                                            Despacho normativo nº 7-A/2022 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 

2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, a 

realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material utilizado 

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais da disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova Escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios:  

 Segurança, responsabilidade e ambientes digitais;  

 Investigar e pesquisar; 

 Comunicar e colaborar; 

 Criar e inovar.  

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por dois cadernos:  

 Caderno I – a prova é realizada no enunciado;  

 Caderno II – a prova é realizada com recurso ao computador e os produtos obtidos 

serão armazenados numa pen drive e no computador. 

 

V.S.F.F. 



 
 

Maio de 2022 

Informação Prova 2021-2022      2 | 3 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do Programa ou à 

sequência dos seus conteúdos.  

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das 

unidades do programa e do ciclo.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

Quadro1 – Distribuição da cotação 

Domínio Aprendizagens Essenciais Cotação 

Segurança, 
responsabilidade 

e ambientes 
digitais 

 
(domínio 

transversal) 

Investigar e 
Pesquisar 

 Seleção, análise e avaliação da informação 
pesquisada  

 Direitos de autor e propriedade intelectual 
20 

Comunicar 
e Colaborar 

 

 Ambientes de comunicação na internet 

 Plataformas de apoio à comunicação e 
colaboração 

 Tecnologias da Informação e Comunicação 
 A sociedade contemporânea e a web social 
 Aplicações das tecnologias a contextos de 

cidadania digital 
 Segurança em ambientes digitais 
 Regras de ergonomia no uso de 

computador e/ou dispositivos móveis 
 Palavras-passe seguras 

20 

Criar e 
Inovar 

 

 Produção de artefactos digitais criativos 

 Aplicações para organização e tratamento 
de dados 

 Algoritmos e programação 

60 

 

 

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. 

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

zero pontos.  

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

 

V.S.F.F. 
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Itens de resolução práticos no computador 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por 

etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação.  

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da 

prova, em simultâneo com as instruções de realização. 

 

MATERIAL UTILIZADO 

No caderno I: 

 material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta; 

 não é permitido o uso de corretor. 

No caderno II: 

 material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta; 

 não é permitido o uso de corretor. 

 apenas é possível usar como material o computador da sala de aula e a pen drive, 

fornecidos para a realização da prova; 

 as respostas são realizadas em programas e/ou plataformas eletrónicas. No 

enunciado, são transmitidas todas as informações necessárias para a realização das 

tarefas e acesso às mesmas. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração máxima de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

 Caderno I — 30 minutos;  

 Caderno II — 60 minutos. 

Entre a resolução do Caderno I e a do Caderno II, haverá um período de 5 minutos, destinado 

à recolha do Caderno I e à distribuição do Caderno II. Durante este período os alunos não 

poderão sair da sala. 


