Informação – Prova
Tipo de prova: Escrita + Prática

2020/2021
1ª e 2ª fases

Duração da Prova: 45 minutos + 45 minutos
Prova nº 66 do 2º ciclo do Ensino Básico
Legislação:
- Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março
- Decreto-Lei n.º 22-D/2021 de 22 de março

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à frequência
da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a realizar em 2021,
nomeadamente:
 Objeto de avaliação
 Caracterização e estrutura da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material autorizado
 Duração
Objeto de avaliação:
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciadas
nas Aprendizagens Essenciais da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova de duração limitada, só permite
avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados nas Aprendizagens Essenciais,
nomeadamente:
• Linguagens e textos;
• Informação e comunicação;
• Raciocínio e resolução de problemas;
• Pensamento crítico e pensamento criativo;
• Sensibilidade estética e artística;
• Saber científico, técnico e tecnológico.
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Os domínios a avaliar são os que se apresentam nas Aprendizagens Essenciais:
• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais;
• Investigar e pesquisar;
• Comunicar e Colaborar;
• Criar e Inovar.

Caracterização da prova:
A prova inclui:
• Itens de seleção (por exemplo, verdadeiro ou falso e escolha múltipla e preenchimento de espaços);
• Itens para executar tarefas com pastas e ficheiros;
• Utilização da Internet de forma a pesquisar e utilizar ferramentas colaborativas;
• Questões práticas de resolução no computador utilizando um programa de processamento de texto
ou um programa de criação de apresentações eletrónicas . As respostas aos itens podem requerer a
mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que um dos domínios dos documentos
curriculares.
A prova é cotada para 100 pontos.
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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.
Duração:
• A prova tem a duração de 90 minutos.
Material autorizado:
• O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta. • Não é permitido o uso de corretor.
Júri: Ilda Sofia Silva Ferreira
Susana Mendes da Silva Canto
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