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Ano Letivo 
2021/2022 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico  
(De acordo com o Art.º 10º da Portaria nº 59/2019 de 28 de agosto) 

Código de Prova: 24 Disciplina: TIC 

Tipo de Prova: 

 

 X Escrita  Oral  Prática 
 

Ano(s) de Escolaridade: 
  

9º ano 
 

Duração da Prova Escrita: 90 min Duração da Prova Oral: 0 min 

Duração da Prova Prática: 0 min Tolerância: 0 min  

 
 
A prova de equivalência à frequência a que esta informação se refere 

incide nas aprendizagens e nas competências incluídas nas Tecnologias da 

Informação e Comunicação. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à 

prova:  

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

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 Comunicação do Ensino 

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

duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:  

• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais;  

• Investigar e pesquisar;  

• Comunicar e Colaborar;  

• Criar e Inovar. 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
A prova de TIC tem uma natureza escrita realizada no computador, realizando apenas 

uma opção.  

Opção I:  

Representação de dados e estatística – Microsoft Excel  

Opção II:  

Edição de Imagem – GIMP  

GRUPOS E COTAÇÕES   

  OPÇÃO I ......................................................................  100 pontos 

  OPÇÃO II .....................................................................  100 pontos 

 

 TOTAL  ....................  100 pontos 
 
TIPOS DE ITENS / TAREFAS 

® Itens de resolução/construção no computador utilizando programas de 

Folha de cálculo ou Edição de Imagem. 

 
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.  

• Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não 

eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) 

classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro 

lugar. 

• O não guardar os ficheiros e/ou pastas, no suporte fornecido (Pen Drive) 

invalida a correção das mesmas, o que implica a atribuição de zero pontos às 

referidas questões. 

• É estritamente proibido, levando à anulação da prova: 

o Uso da Internet. 

o Ligar qualquer dispositivo externo ao computador, sem autorização.  
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DURAÇÃO 
A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância. 

 

MATERIAL UTILIZADO 

- O aluno apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta azul ou preta.  

- Não é permitido o uso de corretor. 

- O material fornecido pela escola é o computador, com as aplicações 

necessárias à execução da prova.  

− Todos os ficheiros criados no computador pelo aluno devem ser graváveis 

numa Pen Drive. 

Nota: A gravação dos ficheiros produzidos no decorrer da prova na Pen Drive é da 

responsabilidade do examinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Publicado em 26 abril de 2022. 


