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Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Soeiro Pereira Gomes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO        Maio de 2020 

Prova 66 | 2020 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência da frequência do 2º 

ciclo da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, a realizar em 2020, 

nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares da disciplina de Tecnologias da 

Informação e Comunicação do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova 

A prova é escrita e realizada no enunciado. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do Programa ou à 

sequência dos seus conteúdos.  

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das unidades 

do programa e do ciclo.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização das unidades na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro1 – Valorização dos conteúdos / temas na prova 

 

Domínio Conteúdos e Operacionalização Específica Cotação 

Segurança, 

responsabilidade 

e ambientes 

digitais 

 Práticas seguras de utilização das ferramentas digitais e 

de navegação na Internet. 

 Regras de ergonomia subjacentes ao uso de 

computadores e/ou outros dispositivos eletrónicos. 

 Os direitos de autor e a necessidade de registar as fontes. 

 Regras para criação e utilização de palavras-chave 

seguras. 

30 

Investigar e 

Pesquisar 

 Mecanismos e funções simples de pesquisa. 

 Organização e gestão da informação. 

 Ferramentas de apoio ao processo de investigação e 

pesquisa online. 

30 

Comunicar e 

Colaborar 

 Meios e aplicações que permitam a comunicação e a 

colaboração. 

 Partilha na internet de produtos desenvolvidos. 

25 

Criar e Inovar  Potencialidades de diferentes aplicações digitais. 15 

 

 

Material 

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

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos.  


