INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Tecnologias de Informação e Comunicação

2020

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência
do final do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura
• Critérios gerais de classificação
• Duração
• Material autorizado

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC do
Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de
duração limitada, incidindo sobre os domínios seguintes:
• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais
• Investigar e pesquisar
• Comunicar e Colaborar
• Criar e Inovar
Os temas organizadores e respetivos conteúdos que constituem objeto de avaliação são os que
se apresentam de seguida:

❖ Processamento de texto - Microsoft Word
• Iniciar o Processador de Texto MS Word
• Identificar os principais elementos e recursos na Janela de Trabalho do Word
• Criar, abrir, guardar e fechar documentos
• Digitar e efetuar movimentos dentro de um texto
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• Selecionar porções de texto
• Cortar, copiar e colar porções de texto, apagar e recuperar
• Formatar carateres e parágrafos
• Criar cabeçalhos e rodapés
• Inserir e manipular imagens e outros objetos gráficos num documento
• Criar e formatar listas
• Criar e formatar tabelas
• Aplicar limites e sombreados a parágrafos e a tabelas
• Trabalhar adequadamente com tabelas
• Criar um documento em colunas

❖ Criação de Apresentações - Microsoft PowerPoint
• Iniciar o Programa de Apresentações MS PowerPoint
• Identificar os principais elementos e recursos na Janela de Trabalho do
PowerPoint
• Criar, abrir, guardar e fechar apresentações
• Identificar e alterar as diferentes vistas que o MS PowerPoint proporciona
• Escolher e aplicar esquemas de diapositivos
• Aplicar esquema de cores a diapositivos
• Aplicar um Modelo de Apresentação
• Adicionar e eliminar objetos nos diapositivos (texto, imagens, diagramas,…)
• Aplicar transições entre diapositivos
• Adicionar efeitos de animação a objetos

❖ Folha de Cálculo - Microsoft Excel
• Utilização de fórmulas e funções para processar números
• Formatação de uma folha
• Criação de gráficos em folhas

Características e estrutura
A prova é escrita e está organizada por grupos de itens. Os itens podem ter como
suporte um ou mais documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, fotografias,
esquemas, entre outros.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos
programáticos da disciplina.
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A sequência dos itens pode não corresponder à sequência de apresentação dos
domínios nas Metas Curriculares da disciplina.

A estrutura da prova sintetiza-se nos quadros 1 e 2.

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos da prova
Domínios/subdomínios

Valorização

Processamento de texto - Microsoft Word

40 Pontos

Criação de Apresentações - Microsoft PowerPoint

40 Pontos

Folha de Cálculo - Microsoft Excel

20 Pontos

Quadro 2 – Tipologia, nº de itens e cotação
Tipologia de item
ITENS DE SELEÇÃO (escolha múltipla;
associação/correspondência;
verdadeiro/falso; ordenação)
ITENS DE CONSTRUÇÃO (resposta curta;
resposta restrita)

Nº de itens

Cotação por item

20 a 40

2a6

5 a 10

2a8

(em pontos)

A prova está cotada para 100 pontos.

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. No entanto, em caso de omissão ou engano, na
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identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar
inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), é apenas
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.

Na correção de toda a prova serão valorizados os seguintes aspetos:
- Utilização adequada da terminologia científica;
- Utilização de uma escrita clara e rigorosa;
- Correta aplicação dos conhecimentos adquiridos;
- Coerência de argumentos na interpretação e explicação de conceitos e/ou factos.

Será penalizada a resposta que apresente:
- Incorreção na expressão escrita;
- Utilização inadequada de termos científicos;
- Falta de coerência de argumentos, na interpretação e explicação de conceitos e
teorias;
- Falta da justificação solicitada;
- Fuga ao âmbito da questão.

À ausência de resposta e às respostas de conteúdo ambíguo ou contraditório não será
atribuída qualquer cotação.

Em caso de engano, este deve ser riscado e corrigido à frente, de modo bem legível.

Serão atribuídas cotações parcelares de acordo com a estrutura da questão em
respostas não inteiramente corretas.
A resposta que não se entenda na totalidade, por deficiente construção, não terá a
cotação total.
Em qualquer resposta, a cotação mínima a atribuir não pode ser inferior a zero.
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Itens de seleção:
ESCOLHA MÚLTIPLA
A cotação total do item 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.

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se
incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um
dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto.

VERDADEIRO/FALSO
Nos itens de verdadeiro/falso serão classificadas com zero pontos as respostas que
indiquem todas as opções como verdadeiras ou como falsas.

ORDENAÇÃO
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja
integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
– seja apresentada uma sequência incorreta;
– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.

Itens de construção
RESPOSTA CURTA
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e
apresentados.
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Porém, se se verificar contradição entre esses elementos e outros que sejam
fornecidos para além desses, a resposta será classificada com a cotação de zero
pontos.
Quando é solicitado mais do que um elemento, apenas serão classificadas as primeiras
respostas assinaladas, de acordo com o número pedido.

RESPOSTA RESTRITA
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentamse 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 nível 1 de
desempenho no domínio específico da disciplina.
A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o
rigor científico dos conteúdos e a organização lógico-temática das ideias expressas no
texto elaborado.
É penalizado em termos de cotação, a ausência de justificação, quando pedida.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Material autorizado
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
As respostas serão dadas em folha própria a fornecer aos alunos.
Serão disponibilizadas folhas de rascunho.
Não é permitido o uso de corretor.
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