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PROVA DE EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA do ENSINO BÁSICO
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 24
3º Ciclo do Ensino Básico

1ª e 2ª FASE

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do ensino básico da
disciplina de Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação, a realizar em 2021.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do
Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios de classificação;
• Material;
• Duração.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as metas e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC do Ensino Básico (3º
ciclo) e permite avaliar a aprendizagem numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios
seguintes:
• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais
•

Investigar e pesquisar

•

Comunicar e Colaborar

•

Criar e Inovar
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Caracterização da prova
A prova apresenta dois grupos, valendo cada um destes 50%.
Todas as questões indicam de forma explícita quais as operações que o aluno deve desenvolver, bem como
os locais onde devem ser guardados os documentos que são criados.
Nos casos em que possa existir alguma dúvida sobre o aspeto final pretendido, são apresentadas imagens
indicativas desse facto.
A prova incide essencialmente sobre o domínio Criar e Inovar (O grupo I - Processamento de Texto e o Grupo
II - Criação de Apresentações Eletrónicas.) Os restantes domínios são transversais aos dois grupos.

Domínio

Criar e Inovar
Elaboração de
Documentos num
Processador de Texto
– Microsoft Word

Criar e Inovar
Elaboração de
Apresentações
Gráficas – Microsoft
Powerpoint

Conteúdos
§ Operações com ficheiros.
§ Operações de edição e formatação
de texto.
§ Configurações de página.
§ Limites e sombreados.
§ Inserção/Manipulação de objectos.
§ Cabeçalhos, rodapés e notas de
rodapé.
§ Tabelas.
§ Personalização de estilos e criação
de índices automáticos
§ Hiperligações.

§ Criação de uma apresentação
gráfica.
§ Desenvolver uma apresentação,
manipulando vários diapositivos
com
inserção
de
objectos
multimédia (Clips do tipo Clipart,
Imagem,
Som,
Vídeo
e
Hiperligações).
§ Transições entre diapositivos.
§ Animações de diapositivos.

Estrutura

1 Grupo
Prática

1 Grupo
Prática

Cotação

50 %

50 %

100 %
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Critérios 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.
As respostas que não cumprirem totalmente com o pedido terão cotação 0.

Material
O aluno realiza a prova no computador disponibilizado para o efeito, apenas podendo utilizar o sistema
operativo lá instalado, o Microsoft Word e o Microsoft Powerpoint.
Não é permitida a utilização de disco amovível nem de outros equipamentos eletrónicos.
O aluno deve fazer-se acompanhar de caneta azul ou preta para o preenchimento do cabeçalho da folha de
exame onde serão, posteriormente, inscritas as cotações das várias questões.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, completamente práticos.
No final do tempo, serão copiados os ficheiros criados pelos alunos para suporte próprio para posterior
correção.
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