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Escola Secundária de Porto de Mós – Ano letivo 2020/2021 
 
Informação - Prova de Equivalência à Frequência  
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – Código da prova: 24 

   Prova: Escrita | Duração da Prova: 90 minutos 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3º ciclo do ensino Básico da disciplina 

de Tecnologias da Informação e Comunicação. Tem como base o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho de 

2018 e o Despacho Normativo nº10-A/2021 de 22 de março de 2021. 

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

da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Normas/Advertências 

 

Os critérios gerais de classificação, serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo 

com as instruções de realização. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares 

de Tecnologias da Informação e Comunicação do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e 

permite avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação, numa prova teórico-prática 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 é constituída por um caderno e é realizada com recurso ao computador. Durante a 

execução da prova, o aluno terá de saber utilizar convenientemente um computador e as respetivas 

aplicações nele disponibilizadas, para executar as tarefas propostas, nomeadamente: 

 Responder a perguntas do tipo: 

o Verdadeiro ou Falso 

o Escolha múltipla 

o Preenchimento de espaços 

o Resposta curta 

 Responder a questões práticas de resolução no computador, utilizando programas de: 

o Edição de texto 

o Criação de apresentações 

o Folha de cálculo 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Material 

 Computador da sala de informática 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 

 

Duração 

 A prova tem a duração de 90 minutos 

 

Normas/Advertências 

a) O aluno é responsável por guardar, sistematicamente, as questões realizadas ao longo da 

prova. 

b) No final da prova, o aluno deverá aguardar pela sua vez para proceder à impressão dos 

ficheiros da prova e rubricar as folhas impressas, bem como, assistir à gravação dos ficheiros 

em suporte digital (pen drive) e respetiva confirmação. 

c) É estritamente proibido: 

i. O uso de internet ou intranet da escola 

ii. Ligar qualquer dispositivo externo ao computador 

iii. Levantar-se do lugar antes dos 90 min (tempo de duração da prova) 

 

A violação das normas apresentadas implica o encerramento da sessão de trabalho, tendo o aluno 

que permanecer na sala, separadamente do computador. 


