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Disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

Ano letivo 2019/20 
 
 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 2º CICLO 

 
 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de Tecnologias 

de Informação e Comunicação do 2º Ciclo do Ensino Básico e o Decreto-Lei nº54/2018 de 6 de 

julho, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, nomeadamente: 

• Utilização de ferramentas digitais de processamento de texto; 

• Utilização de ferramentas digitais de criação de apresentações multimédia; 

• Utilização de ferramentas digitais de iniciação à organização e ao tratamento de dados; 

• Criação de algoritmos simples utilizando programação por blocos; 

• Realização de pesquisas e análise de informação, com recurso à Internet; 

 

2. Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova é composta por itens de construção de resposta curta, com base em pesquisa de 

informação na Internet, e por itens de resolução prática no computador, utilizando programas 

específicos para a execução das tarefas propostas, designadamente: Processamento de texto - 

Microsoft Word; Criação de apresentações multimédia - Microsoft PowerPoint; Folha de cálculo - 

Microsoft Excel; Ambiente de programação - Scratch. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, tais como: textos; tabelas; e imagens. 

Os domínios que constituem objeto de avaliação são os que se apresentam no quadro 1. 

Domínios 
Cotação 

 (em pontos) 

Criar e Inovar - 

Processamento 

de texto 

 

• Utilização de conteúdos obtidos em pesquisas; 

• Formatação de documentos; 

• Inserção de objetos (imagens, tabelas, etc); 

• Manuseamento de objetos; 

• Esquema de página; 

• Cabeçalhos e rodapés. 

25 
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Criar e Inovar - 

Apresentações 

multimédia 

 

• Inserção e edição de diapositivos; 

• Aplicação de temas; 

• Inserção de objetos (imagens, tabelas, etc.); 

• Manuseamento de objetos; 

• Transições entre diapositivos; 

• Animação de objetos. 

25 

Criar e Inovar - 

Folha de Cálculo 

 

• Inserção de dados em tabelas; 

• Formatação de células; 

• Utilização de fórmulas simples; 

• Utilização de funções simples; 

• Criação de gráficos simples. 

30 

Criar e Inovar - 

Introdução à 

programação 

 

• Gestão de projetos; 

• Gestão de personagens e cenários; 

• Decomposição de problemas em pequenas partes 
mais simples. 

20 

Quadro1 

 

Os conteúdos dos domínios transversais “Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes 

digitais”, “Investigar e Pesquisar”, “Comunicar e Colaborar”, surgirão integrados em atividades de 

pesquisa de informação, no âmbito dos conteúdos trabalhados no domínio “Criar e Inovar”. 

 

3. Material 

O material necessário para a realização da prova é o seguinte: caneta ou esferográfica de tinta 

indelével; computador com ligação à Internet; um CD-R/CD-RW ou disco amovível. 

Todos os documentos em formato digital, imprescindíveis para a realização da prova, serão 

colocados nos computadores destinados à mesma.  

 

4. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

5. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

Nos itens de resolução prática a cotação total é atribuída às respostas que cumpram o solicitado, 

utilizando as ferramentas digitais previstas.  

Nos itens de construção de resposta curta, a classificação é atribuída tendo em conta a correção 

dos elementos de resposta apresentados, face ao solicitado em cada item. 

As respostas que não corresponderem ao que foi pedido e/ou que contenham elementos 

contraditórios são classificadas com zero pontos.  


