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INFORMAÇÃO | Prova 

DATA: 24-04-2020 

Prova de Equivalência à Frequência: TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) 

Código da Prova: 66 

2º Ciclo do Ensino Básico: 6º ano  

Modalidade da Prova: Escrita 

 

1. 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 e prática de duração limitada. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova é constituída por três grupos (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3). 

A prova é realizada no computador (Grupo 1 e Grupo2), prova realizada no enunciado (Grupo 3). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e nos 

documentos orientadores ou à sequência dos seus conteúdos. 

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

A prova inclui itens de pesquisa e itens de criação de recursos nas diferentes aplicações utilizadas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A distribuição da cotação pelos domínios do programa e aprendizagens essenciais apresenta-se no 

quadro seguinte. 

Distribuição da Cotação 

Domínios Cotação (em pontos) 

Segurança, Responsabilidade e Respeito em Ambientes Digitais 5 a 15 

Investigar e Pesquisar 5 a 15 

Comunicar e Colaborar 5 a 15 

Criar e Inovar 50 a 70 

 

3. Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

- Computador, com acesso à Internet; 

- Microsoft Office (PowerPoint e Excel); 

- Pendrive ou Plataforma Moodle. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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4. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos (sem tolerância), distribuídos da seguinte forma: 

- Grupo 1 e Grupo 2 – 70 minutos; 

- Grupo 3 – 20 minutos. 

 

Entre a resolução dos Grupo1 e 2 e a do Grupo 3, há um período de 5 minutos, destinado à gravação 

da prova. Durante este período, os alunos não podem sair da sala. A prova escrita será recolhida no 

final do tempo previsto para a realização da prova. 

 


