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INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Prova 66 | 2022 

2º Ciclo do Ensino Básico 

6º Ano de Escolaridade 

Tipo de Prova: Escrita 

Duração da prova: 90 minutos  

 

 

 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência 

da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação do 2.º ciclo do ensino básico, a 

realizar em 2022. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do 

Programa da disciplina. 

 

Assim, e dando cumprimento à alínea a) do ponto 1 do Artigo 19º do Despacho normativo nº 10- 

A/2021, de 22 de março, dão-se a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

• Objeto de avaliação 

 

• Características e estrutura da prova 
 

• Duração da prova 

 

• Critérios gerais de classificação 

 

• Material autorizado 

 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC do 2º 

Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 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 apresenta dois grupos de itens. 

 
No Grupo I, com itens de seleção (Escolha múltipla; Verdadeiro ou Falso; correspondência de 

espaços) avalia-se a aprendizagem nos domínios Segurança, Responsabilidade e Respeito em 

Ambientes Digitais. 

 

No Grupo II, com itens de respostas no computador, avalia-se a aprendizagem nos domínios, 

Investigar e Pesquisar, Comunicar e Colaborar e Criar e Inovar. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro I. 

 
 

Quadro 1 

 
 

Domínio 
 

Aprendizagens essenciais 
 

Cotação (%) 

 

I 
Segurança, responsabilidade 

e respeito em ambientes 
digitais 

 

25 

II Investigar e Pesquisar 
75 

III Comunicar e Colaborar 

IV Criar e Inovar 

 
 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação (%) 

 

Itens de seleção 
Escolha múltipla 

Associação 
Verdadeiro/Falso 

 

21 
 

2 

Itens de resolução 
práticos no 
computador 

Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita 
Resposta extensa 

 
7 

 
4 a 14 

 
 

MATERIAL 
 
- Computador da sala de informática 

 
- Folha de Prova 

 
- Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 
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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 ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 
 

Itens de selecção 

 
Nos itens de escolha múltipla a cotação total do item é atribuída à resposta que apresente, de 

forma inequívoca, a única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em 

que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma opção. 

 

Nos itens de associação ou correspondência, devem ser apresentadas apenas aquelas que são 

pedidas. Cada associação apresentada de forma incorreta será classificada com zero pontos. 

Mantém-se a atribuição de classificação às associações ou correspondências corretas. 

 

Nos itens de verdadeiro/falso (V/F), a resposta implica a atribuição de um valor de verdade a 

cada uma das proposições de um dado conjunto, pelo que a classificação do item poderá ter 

pontuações intermédias de acordo com o número de atribuições corretas. Nestes itens, serão 

anuladas as respostas que indiquem todas as opções como verdadeiras ou como falsas. 

 
 

Itens de resolução práticos no computador 

 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados, apresentados e 

pelo nível de desempenho. 

A classificação das respostas decorre do enquadramento simultâneo em níveis de desempenho 

relacionados com a consecução das etapas necessárias à resolução do item, de acordo com os 

critérios específicos de classificação, e em níveis de desempenho relacionados com o tipo de 

erros cometidos. 

 

As respostas que estejam contidas em ficheiros ilegíveis ou que não possam ser claramente 

identificados bem como falta de ficheiros que impeça a correção e a visualização da resolução 

do exercício são classificadas com zero pontos. 

 

É da responsabilidade do aluno a gravação, gestão e entrega de todos os ficheiros necessários. 

 

Qualquer erro que ocorra e que resulte a perda de um ou todos os ficheiros necessários para a 

entrega é da responsabilidade do aluno, devendo este ir guardando frequentemente o seu 

trabalho. 

 
 

NORMAS/ADVERTÊNCIAS 

 
O aluno é responsável por guardar sistematicamente as questões realizadas ao longo da prova. 

No final, a prova será copiada para um suporte de armazenamento, pertencente à Escola, e 

posteriormente será impressa na presença do aluno. 


