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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

ANO LETIVO 2020/2021 

 
 

CÓDIGO DA PROVA: 24 

MODALIDADE DA PROVA: ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA: 90 minutos 

 
 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova tem por referência o Perfil dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Tecnologias da Informação e da Comunicação do 3ºCiclo do 

Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, nomeadamente: 

 Rentabilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação nas tarefas de construção 

do conhecimento em diversos contextos do mundo atual;  

 Mobilizar conhecimentos relativos à estrutura e funcionamento básico dos 

computadores, de modo a poder tomar decisões fundamentadas na aquisição e/ou 

remodelação de material informático;  

 Utilizar as funções básicas do sistema operativo de ambiente gráfico, fazendo uso das 

aplicações informáticas usuais;  

 Evidenciar proficiência na utilização e configuração de sistemas operativos de 

ambiente gráfico;  

 Configurar e personalizar o ambiente de trabalho;  

 Utilizar as potencialidades de pesquisa, comunicação e investigação cooperativa da 

Internet, do correio eletrónico e das ferramentas de comunicação em tempo real;  

 Utilizar os procedimentos de pesquisa racional e metódica de informação na Internet, 

com vista a uma seleção criteriosa da informação;  

 Utilizar um processador de texto e um aplicativo de criação de apresentações;  

 Cooperar em grupo na realização de tarefas;  

 Aplicar as suas competências em TIC em contextos diversificados. 
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A prova avalia as competências que decorrem quer dos objetivos gerais acima referidos, quer 

dos objetivos de aprendizagem expressos em cada uma das unidades letivas, e o domínio dos 

conteúdos a elas associados, conforme a seguir se especifica. 

A prova permite avaliar o conhecimento do aluno assim como a sua capacidade de aplicar esse 

conhecimento na resolução de problemas.  

A prova permite, ainda, a avaliação de competências procedimentais de natureza cognitiva. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 
 

A prova consiste em duas partes, sem a utilização do computador com a duração de 30 

minutos e com recurso ao computador com a duração de 60 minutos, sendo estas cotadas para 

100 pontos.  

A prova terá apenas uma versão e está organizada por grupos de itens. Alguns itens 

apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, figuras, tabelas, 

textos e gráficos. 

Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo quatro temas gerais: Conceitos 

Introdutórios; Sistema operativo em ambiente gráfico; Processador de texto; e Criação de 

apresentações, podendo alguns itens envolver mais do que um tema. 

Para a realização da parte com recurso ao computador, o software a utilizar pelos alunos, está 

já instalado nos computadores respetivos, nomeadamente o Microsoft Word e o Microsoft 

PowerPoint.  

 

A prova escrita consiste num conjunto de exercícios no âmbito das Tecnologias da Informação 

e Comunicação do ponto de vista do utilizador, tais como: perguntas de seleção (escolha 

múltipla e/ou associação/correspondência) e itens de construção (resposta curta). Nos itens de 

resposta curta, a resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a 

uma frase ou a um número. 

 

A parte com recurso ao computador consiste num conjunto de exercícios: 

 Elaboração de um documento.  

O enunciado conterá instruções quanto a tarefas a realizar; a formatação geral de cada 

secção do documento; conteúdo e formatação geral das tabelas a incluir no documento; 

inserção e formatação de imagens; gravação do documento para o disco. 
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 Elaboração de uma apresentação. 

O enunciado conterá instruções quanto a: Tarefas a realizar; a formatação geral os 

diapositivos; Transições entre diapositivos; Animação de objetos; Gravação do 

documento para o disco. 

Nos outros itens de construção, deverão ser apresentados todos os passos da resolução, tais 

como os problemas efetuados ou as construções realizadas, que justifiquem o raciocínio 

utilizado, bem como a resposta final. 

 

Os domínios que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação por Domínios 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Valorização dos temas/tópicos na prova 
 

Temas Subdomínios 

Cotação  

(em 

pontos) 

Conceitos Introdutórios 
 Conceitos básicos e as áreas de aplicação das TIC.  

 Estrutura e funcionamento do Computador 
25 

Sistema operativo em 

ambiente gráfico  

 Ambiente gráfico do Windows. 

 Os Acessórios 
25 

Processador de texto 

Elaboração de um documento com formatação de acordo com 

as indicações fornecidas: 

 Formatação do texto; 

 Editar um documento organizando o texto em colunas;  

 Inserir cabeçalhos e rodapés; 

 Elaboração e formatação de tabelas; 

 Inserção e formatação de imagens. 

25 

Criação de apresentações 

Conhecer os comandos/botões para o programa PowerPoint: 

 Digitar e formatar texto; 

 Elaborar e formatar tabelas; 

 Inserir e formatar imagens; 

 Inserir animações e hiperligações; 

 Criar transições entre diapositivos; 

 Aplicar temporização aos diapositivos. 

25 

 Total 100 
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 

por item 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 
 Escolha múltipla 

 Associação/correspondência 

3 

1  

3 

16 

ITENS DE 

SELEÇÃO/CONSTRUÇÃO 

 Associação/correspondência 

 Resposta curta 

 Escolha múltipla 

 Questões de verdadeiro ou falso 

2 

1 

1 

1 

4 

8 

5 

4 

ITENS PRATICOS 

 Questões de natureza prática relacionada 

com as técnicas de edição de texto 

lecionadas. 

1 25 

ITENS PRATICOS 

 Questões de natureza prática relacionada 

com as técnicas de criação de apresentações 

eletrónicas lecionadas. 

1 25 

 
 
 
 

3. 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 e é expressa por um número inteiro, 

previsto na grelha de classificação. 

São classificadas com zero pontos as respostas: que sejam ilegíveis, que não tenham sido 

respondidas de forma inequívoca, que não possam ser totalmente identificadas e que tenham 

sido indicadas mais do que uma vez. 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

A cotação total do item 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. 
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Associação/correspondência 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa. 

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

 uma associação/correspondência incorreta; 

 uma associação/correspondência incompleta. 

 

Itens de construção 

Resposta curta 

As respostas são classificadas de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

 

Itens práticos  

Serão ponderados os seguintes fatores, numa perspetiva de avaliação global da prova: 

 Realização de cada tarefa discriminada na folha da prova; 

 Execução de forma tecnicamente adequada das tarefas propostas no enunciado; 

 Organização do documento para que a prova seja apresentada de forma esteticamente 

correta; 

 Formatação de texto e imagens de acordo com as indicações do enunciado. 

 Deve guardar no local indicado todos os trabalhos exigidos na prova, sob pena de perder 

100% do valor de cada questão não gravada. 

 Não guardar os ficheiros e/ou pastas, no suporte indicado invalida a correção das 

questões, o que implica a atribuição de cotação nula às mesmas. 

 A deliberada inutilização dos recursos provoca a anulação de questões e eventualmente 

da prova. 

 A execução de uma questão que utilize corretamente o resultado de uma alínea anterior, 

ainda que errado, terá a cotação completa. 

 

 

4. MATERIAL  
 

O aluno realiza a parte sem recurso ao computador na folha da prova, apenas podendo usar, 

como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido a consulta de outras aplicações que não as necessárias para a resolução da 

prova, sob pena de anulação da mesma. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 


