PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 3.º CICLO
Ano Letivo 2021/2022

INFORMAÇÃO - PROVA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (código 24)

1.

OBJETO DA AVALIAÇÃO
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais (AE) de Tecnologias da Informação e Comunicação
para o Ensino Básico em articulação com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada. A disciplina é essencialmente
prática e experimental, orientada para a formação de utilizadores competentes nestas tecnologias nos
seguintes domínios:
•

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais

•

Investigar e pesquisar

•

Comunicar e Colaborar

•

Criar e Inovar

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
2.1. ESTRUTURA
Grupo 1
Responder a perguntas do tipo:
−

Verdadeiro e Falso

−

Escolha múltipla

−

Preenchimento de espaço

−

Resposta curta.

Grupo 2
Processamento de texto (MS Word)
Grupo 3
Criar Folha de cálculo (MS Excel)
Grupo 4
Criar de apresentações eletrónicas (MS PowerPoint)
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2.2. CONTEÚDOS
Durante a execução da prova o aluno terá de saber utilizar convenientemente um computador e respetivas
aplicações nele disponibilizadas para executar as tarefas propostas, nomeadamente:
•

Responder a perguntas do tipo:
−

Verdadeiro e Falso

−

Escolha múltipla

−

Preenchimento de espaço

−

Resposta curta.

•

Executar tarefas com ficheiros;

•

Utilização da Internet de forma a pesquisar e utilizar ferramentas colaborativas;

•

Responder a questões práticas de resolução no computador utilizando um programa de
processamento de texto, um programa de criação de apresentações e uma folha de cálculo.

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Na correção da prova serão tidos em consideração os seguintes aspetos:
➢

Nas respostas de escolha múltipla, correspondência, verdadeiro/falso (V/F) o aluno deve escolher a
resposta correta de acordo com o enunciado, caso contrário a resposta será anulada. As respostas
ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

➢

Nas questões práticas de resolução no computador o aluno deverá responder somente ao que é
pedido e com a formatação pretendida. No final deverá guardar o ficheiro, enviar para a plataforma
Moodle e também guardar, por segurança, numa Pendrive.

A prova é cotada para 100 pontos.
Grupo 1 – (10 pontos)
Grupo 2 – (30 pontos)
Grupo 3 – (30 pontos)
Grupo 4 – (30 pontos)

4. MATERIAL AUTORIZADO
O aluno pode utilizar esferográfica azul ou preta.
A prova será realizada em computador com acesso à internet, disponível pelo estabelecimento de ensino.

5. DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.
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