INFORMAÇÃO-PROVA

Tecnologias da Informação e Comunicação

2022

Prova 24
3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo do
Ensino Básico da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, a realizar em 2021,
nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

•

Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de TIC do Ensino Básico e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova é constituída apenas por um caderno.
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 domínios do programa e à
sequência dos seus conteúdos. Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do
que um dos domínios do programa.
A prova é cotada para 100 pontos. A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 — Distribuição da cotação
Cotação (em
pontos)

Domínios
SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES
DIGITAIS

5 a 10
5 a 10

INVESTIGAR E PESQUISAR

5 a 10

COLABORAR E COMUNICAR

45 a 70

CRIAR E INOVAR

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 de itens

Número de
itens

Cotação por
item (em
pontos)

Escolha múltipla
Itens de
seleção

Itens de
construção

Verdadeiro e Falso
Associação e
correspondência
Resposta curta
Resposta restrita

5 a 10

2a5

1a2

25 a 50

Material
- Na componente escrita utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul.
- O aluno realiza a parte da prova no computador onde todo o tipo de respostas é guardado, conforme

solicitado, no domínio do aluno ou pasta criada pelo mesmo. Caso necessário será também fornecido ao
aluno o Nome de utilizador e Palavra-chave necessários para iniciar a sessão no computador.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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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.
A classificação a atribuir a cada item é obrigatoriamente expressa por um número inteiro de pontos.
Todas as respostas dadas pelos examinandos devem estar legíveis e devidamente referenciadas de uma
forma que permita a sua identificação inequívoca. Caso contrário, é atribuída a cotação de zero pontos
à(s) resposta(s) em causa.
Se o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e
inequivocamente, a(s) resposta(s) que considerar incorreta(s). No caso de tal não acontecer, é cotada a
resposta que surge em primeiro lugar.

ITENS DE SELEÇÃO
Escolha múltipla
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.

Verdadeiro/falso
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho revelado na resposta.
São classificadas com zero pontos as respostas:
- que não atinjam o nível 1 de desempenho;
- em que todas as afirmações sejam avaliadas como verdadeiras ou como falsas.

Associação /correspondência
A classificação a atribuir tem em conta o nível de desempenho revelado na resposta. Considera-se
incorreta qualquer associação/ correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com
mais do que um elemento do outro conjunto. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não
atinja o nível 1 de desempenho.
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ITENS DE CONSTRUÇÃO
Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses
níveis, uma única pontuação. Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos
elementos considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação
objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos.
As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou
as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja
cientificamente válido e adequado ao solicitado.
Resposta curta
As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item.
As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.
Resposta restrita
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de referência, tendo em
conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.
Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita estão organizados por níveis de desempenho.
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o primeiro nível de desempenho no
domínio específico da disciplina.
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