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INFORMAÇÃO — PROVA 

DISCIPLINA: Tecnologias da Informação e Comunicação  

PROVA (Código): 66  

2.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 2.º 

Ciclo da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, a realizar em 2020, 

nomeadamente: 

• 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 (Programa e Metas 

Curriculares do Ensino Básico de Tecnologias da Informação e Comunicação e as  

Aprendizagens Essenciais ) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

prática/escrita de duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, os alunos devem ser capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada em folha de prova oficial (da Editorial do Ministério da Educação) e no 

computador. Durante a execução da prova o aluno terá de saber utilizar convenientemente 

um computador e respectivas aplicações nele disponibilizadaspara executar as tarefas 

propostas. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e 

gráficos. 
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A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas 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 temas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por 

exemplo, resposta curta e resposta restrita). 

A prova inclui tarefas com pastas e ficheiros bem como a utilização da Internet de forma a 

pesquisar e utilizar ferramentas colaborativas. 

A prova inclui questões práticas de resolução no computador utilizando um programa de 

processamento de texto e um programa de criação de apresentações. 

A distribuição da cotação pelos 100 pontos na prova apresenta-se no Quadro seguinte. 

Conteúdos Cotação 

(em pontos) 

Sistema Operativo em Ambiente gráfico  

Os elementos básicos da interface de utilizador  

Os menus  

As operações básicas do sistema operativo de interface gráfico  

Programa de gestão de ficheiros em ambiente gráfico 

Internet 

Navegação na www 

Processamento de texto 

Criação e guarda de documentos  

Edição de texto 

Formatação do texto – carateres, e parágrafos 

Inserção de imagens/símbolos 

Criação de apresentações 

Criação e guarda de uma apresentação 

Introdução e edição de texto 

Formatação de texto 

Ambiente de programação 

Interpretar e executar algoritmos no sentido de encontrar soluções para 
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problemas simples   

 

     

 

Critérios Gerais de Classificação 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resulta da 

aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação.  

Não serão contabilizadas alterações ao texto, como a adição de espaços, para obter a 

formatação desejada;  

Quando a resolução das questões não estiver totalmente correcta, a cotação das mesmas será 

fracionada de modo a contemplar os conhecimentos demonstrados.  

 

Material 

Computador; 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 

Duração 

90 minutos 
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