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3º Ciclo do Ensino Básico - 9º ano – (Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março) 

 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de T I C, a realizar em 2021/2022, nomeadamente: 
 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 
 
 

A prova de exame de equivalência à frequência a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e 

nas competências enunciadas no Programa de T I C do 3º ciclo do ensino básico. As informações 

apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da 

disciplina, em vigor. 
 
 

Objeto de avaliação 

 
 A prova tem por referência as competências e os conteúdos que constituem o objeto de avaliação 

que estão em consonância com as aprendizagens essenciais leccionadas na disciplina de TIC para o 

sétimo, oitavo e nono anos. 

 A sua realização implica a realização de tarefas práticas utilizando o computador e a respetiva 
gravação final em suporte magnético. 

 
Competências: 

 Segurança responsabilidade e respeito em ambientes digitais; 

 Investigar e pesquisar; 

 Colaborar e Comunicar; 

 Criar e Inovar



 

 Caracterização da prova 

 
 O aluno realiza a prova em computador e, no final, grava os ficheiros num suporte informático (pen 

usb).  

 A prova é constituída com questões relacionadas com os conteúdos lecionados ao longo do semestre 
e será realizada no computador.  

 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios ou dos respetivos conteúdos 
nos documentos curriculares. 

 

Unidades Temáticas Cotações 
(100 pontos) 

Segurança, Responsabilidade e Respeito Em Ambientes Digitais  
 

100 Investigar e Pesquisar 

Comunicar e Colaborar 

Criar e Inovar 

 
 

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.  

 Itens de construção Nos itens de construção, os critérios de classificação das respostas apresentam-
se organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de 
desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 
Material 

 
É permitida a utilização de:  

 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

 Pen onde será guardada a prova (facultada pela escola); 

 Computador fornecido pela escola na respetiva sala de exame. 

 Não é permitido o uso de corretor. 
 

Duração 
 

 A prova tem a duração de 90 minutos. 


