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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO LOURENÇO - VALONGO 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Tecnologias de Informação e Comunicação – Prova 24/2023 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do Ensino 

Básico da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, a realizar em 2023, conforme calendário afixado. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor. 

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

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem como referencial base as Aprendizagens Essenciais de Tecnologias de Informação e Comunicação de 7., 

8.º e 9.º anos, enquanto denominador curricular comum, de acordo com as áreas de competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

  

Caracterização da prova 

A prova é constituída por um caderno estando dividida em 4 grupos. 

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 da apresentação dos domínios nas Metas Curriculares da 

disciplina. 

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. 

 

Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Domínios Cotação (em pontos) 

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E RESPEITO EM AMBIENTES 

DIGITAIS 
10 

INVESTIGAR E PESQUISAR  15 

CRIAR E INOVAR  50 

COLABORAR E COMUNICAR  25 
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O teste inclui itens de seleção e itens de construção, de acordo com o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

Itens de construção 
Resposta prática realizada na 

respetiva prova 
20 1 a 10 

 

Os alunos respondem no enunciado do teste. 

 

Critérios gerais de classificação 

● Certo/Errado para perguntas de resposta direta. 

● Será tido em conta a correção na expressão escrita e nos termos científicos, considerando-se errado qualquer 

termo científico incorretamente escrito. 

● Serão anuladas as respostas em que sejam assinaladas várias opções no caso de ter sido pedida somente uma 

opção. 

● Nas questões que envolvam a correspondência entre conceitos, serão cotadas apenas as respostas em que é 

atribuído um só número, letra ou termo no caso de ser o único a atribuir. 

● Nas respostas que impliquem uma sequência só será atribuída cotação até ao erro. 

● As respostas em que sejam utilizados números ou letras só serão cotadas quando corretamente escritas e 

sem rasuras. 

● Para as perguntas que exijam respostas abertas, a distribuição da cotação contempla não só a correção da 

resposta, como a estruturação correta das frases, o encadeamento lógico das ideias e a capacidade de análise e 

síntese. 

 

Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância.  

 


