INFORMAÇÃO – PROVA
Despacho Normativo nº 7 – A/2022 de 24 de março

Prova de Equivalência à Frequência de TIC – Código 24
3º Ciclo do Ensino Básico
Ano de escolaridade: 9º ano

Duração da Prova: 90 minutos

Ano letivo 2021/2022

Tipo de Prova (Escrita)
2 páginas

Abril de 2022

O presente documento divulga informação relativa à Prova Final de Equivalência à Frequência do 3.º
Ciclo da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, a realizar em 2022, nomeadamente:
 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os conteúdos/objetivos do programa de TIC do ensino básico em vigor no
corrente ano letivo, nomeadamente no que respeita ao 3.º cic lo.

Caracterização da prova
A prova é escrita.
As respostas são registadas no enunciado da prova.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, figuras e
gráficos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do programa e dos documentos
orientadores ou à sequência dos seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do programa.
A prova é cotada para 100 pontos.
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A valorização dos domínios/temas na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 — Valorização dos Temas

Cotação

Domínios/Temas

(em pontos)

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais .

10 a 20

Investigar e pesquisar.

15 a 25

Comunicar e colaborar.

20 a 30

Criar e inovar.

25 a 45

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam -se no Quadro 2.
Quadro 2 — Tipologia, Número de Itens e Cotação

Tipologia dos Itens

Número de Itens

Cotação por Item

Escolha múltipla

5 a 10

3a5

2a6

4a6

Verdadeiros e Falsos

1a3

3a5

Completamento

1a3

4a6

Resposta curta

2a6

3a5

Resposta extensa

1a3

4a8

Itens de Seleção Associação

Itens de
Construção

(em pontos)

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.
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.

Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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