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INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

Tecnologias da Informação e Comunicação                                                                   2019/ 2020 

Prova 66| 2020 

6º Ano de Escolaridade – 2º ciclo (DECRETO-LEI N.º 55/2018, DE 6 DE JULHO; 
DECRETO-LEI N.º 54/2018, DE 6 DE JULHO) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

básico da disciplina de Tecnologias da Informação e da Comunicação a realizar no ano letivo de 

2019/2020. 

Natureza da prova: escrita 
 

Objeto de avaliação 

 

Competências  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conteúdos e capacidades a avaliar 

 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 

 

Tema/Unidade Conteúdos Valorização 

1 Processador de Texto 50                       

2 Internet Segura 50                     

  Total = 100 pontos 

 

       

A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC do 

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

duração limitada, incidindo sobre os domínios seguintes: 

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais  

• Investigar e pesquisar  

• Comunicar e Colaborar  

• Criar e Inovar. 
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Caracterização da prova 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item  

(em pontos) 

Grupo I Processador de Texto 10 5 

Grupo II  Internet Segura 10 5 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de desvalorização: 

 

 

 

 

 

 

Itens de seleção - escolha múltipla - A cotação total do item só é atribuída quando as 

respostas apresentam de forma clara a única opção correta. Não há lugar a classificações 

intermédias.  

Itens de sequência de blocos necessários para resolver um problema - A cotação total 

do item só é atribuída quando as respostas apresentam de forma clara uma opção correta. As 

classificações intermédias serão atribuídas em função da eficiência da execução. 

Itens de digitação de conjuntos de caracteres utilizando a codificação UTF-8 - A 

cotação total do item só é atribuída quando as respostas apresentam de forma clara a única opção 

correta. As classificações intermédias serão atribuídas em função da eficiência da execução. 

Formatação de um texto num Processador de Texto - A cotação total do item é atribuída 

quando o projeto cumpre as instruções e os objetivos definidos. São classificados com zero pontos 

as instruções e os objetivos não cumpridos. Poderão ser dadas classificações intermédias no caso 

de uma instrução ou objetivo ser parcialmente cumprido. 

(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). 

 

 

Os exercícios que não cumprirem claramente as instruções e os objetivos 

definidos são classificadas com zero pontos. 

Todos os exercícios/questões serão de resposta obrigatória. 

 As cotações surgirão especificadas no enunciado da prova. 
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Material 

Só é permitido o uso de caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

Computador com ligação à Internet (cedido pela escola) 

Processador de Texto (online ou desktop - dados de acesso cedidos pelo professor) 
 

 

Material  proibido 

Não é permitido o uso de lápis na folha de resposta. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

 

 

Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

 

 


