INFORMAÇÃO –PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação
PROVA (24)
9º ANO DE ESCOLARIDADE
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do
ensino básico da disciplina de TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação,
nomeadamente:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo
sobre os seguintes domínios de trabalho:
•
•
•
•

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais
Investigar e pesquisar
Colaborar e comunicar
Criar e inovar

Os conteúdos em avaliação e a respetiva valorização são apresentados na Tabela 1.

Caracterização da prova
A prova é escrita, constituída por um caderno (Caderno 1). Está organizada por itens e/ou
grupos de itens.
Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que
um dos domínios de trabalho.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios de trabalho.
Os itens são de tipologia diversificada, de acordo com as aprendizagens e competências que se
pretende avaliar.
Tipologia dos itens:
• Itens de seleção:

o
o
o
•

Escolha múltipla;
Verdadeiro/Falso
Associação/correspondência;

Itens de construção:
o Itens de resposta curta (podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma
expressão, a uma frase);
o Itens de resposta restrita (podem envolver a apresentação, por exemplo, de
uma explicação, de uma previsão, de uma justificação e/ou de uma conclusão).

A valorização dos conteúdos apresenta-se na Tabela 1.
Domínio
Segurança,
responsabilidade
e
respeito em
ambientes
digitais

Aprendizagens essenciais
•

•

Investigar e
pesquisar

•
•

Colaborar e
comunicar

•
•
•

Criar e inovar

•

•

Adotar práticas seguras de utilização de
dispositivos móveis (por exemplo: riscos de
acesso através de redes públicas, instalação
de aplicações para dispositivos móveis de
fontes credíveis e dados recolhidos durante
a sua utilização);
Conhecer e utilizar as normas relacionadas
com direitos de autor, propriedade
intelectual e licenciamento relativas à
utilização e criação de aplicações para
dispositivos móveis.
Formular questões que permitam orientar a
recolha de dados ou informações
pertinentes;
Analisar criticamente a qualidade da
informação.
Identificar meios e aplicações que permitam
a comunicação e a colaboração;
Identificar o tipo de linguagem a utilizar na
comunicação através da internet;
Selecionar
as
soluções
tecnológicas/ferramentas mais adequadas
para a realização de trabalho colaborativo e
comunicação síncrona e assíncrona que se
pretendem efetuar, no âmbito de
atividades e/ou projetos, utilizando de
forma autónoma e responsável as soluções
mais adequadas e eficazes para partilhar
ideias, sentimentos, informações ou factos
na concretização dos objetivos.
Conhecer e utilizar as potencialidades de
aplicações digitais de representação de
dados e estatística (folha de cálculo);
Conhecer e explorar novas formas de
interação com os dispositivos digitais;

Tipologia

Cotação
(pontos)

Escrita

5

Escrita

5

Escrita

15

Escrita

75

•
•

Explorar os conceitos de programação para
dispositivos móveis;
Identificar e validar código criado para
aplicações destinadas dispositivos móveis
que correspondam a soluções para o
problema enunciado.
Tabela 1 - Valorização dos conteúdos

Critérios gerais de classificação
A cotação da prova corresponde ao valor máximo de 100 pontos.
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta,
esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o examinando 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), deve ser
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.

Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
Componente Escrita – 90 minutos.

