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Ano Letivo de 2021/2022 

INFORMAÇÃO - PROVA A NÍVEL DE ESCOLA EQUIVALENTE A NACIONAL 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 2022 

Código da prova - 24 

9.º Ano de Escolaridade  

Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

 Modalidade da prova: Escrita 

 Duração: Prova Escrita: 90 minutos 

 

1. Informação 
O presente documento é dirigido aos diversos intervenientes no processo de exames e visa dar a 

conhecer as características da Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de TIC (9.º ano), a 

realizar em 2021. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

● o objeto de avaliação; 

● as características e estrutura; 

● os critérios de classificação; 

● o material a utilizar; 

● a duração. 

 

2. Objeto de Avaliação 
 

A prova de Equivalência à Frequência tem por referência o programa da disciplina de TIC e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa escrita de duração limitada, nomeadamente: 

- Sistema Operativo; 

- Processador de texto, utilização do software Word;  

- Folha de cálculo, utilização do software Excel; 

- Diapositivo, utilização do software Power Point; 

- Equipamentos informáticos, PEN. 
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Quadro 1 – Valorização dos conteúdos e temas 
 

Sistema Operativo.  

Processador de texto. 

Folha cálculo. 

Apresentação de Diapositivos. 

100 pontos 

 

3. Caracterização da Prova 
 
Os itens da prova podem envolver a mobilização de mais do que um dos conteúdos/temas do 

programa. 

A prova apresenta itens de utilização de equipamentos informáticos, hardware e software. Sendo 

indicados na construção da prova, caso a caso, no enunciado. 

Os itens podem ter como suporte, por exemplo, imagens e textos. 

A prova é cotada para 100 pontos 

 

Estrutura da componente escrita: 

Tipologia de itens Número de itens 

Cotação  

por item  

(em pontos) 

Grupo I 

Software Word 

6 30 

Grupo II 

Software Excel 

4 30 

Grupo III 

Software PowerPoint 
4 30 

Grupos IV 

Sistema Operativo 
5 10 
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4. 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. 

As respostas 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. 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível 

corresponde uma única pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, 

permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os 

dois tidos em consideração. 

É classificado com zero pontos qualquer parâmetro de resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho 

 

Grupo I, II e III (90 pontos) 

Utilização do software Word, Excel e Power Point 

Níveis Pontuação Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina 

5 90 
Evidencia muito bom domínio/rigor na aplicação dos comandos do software 

em causa. 

4 65 
Evidencia bom domínio/rigor na aplicação dos comandos do software em 

causa. 

3 45 
Evidencia um domínio/rigor satisfatório na aplicação dos comandos do 

software em causa. 

2 35 
Evidencia dificuldade no domínio/rigor na aplicação dos comandos do 

software em causa. 

1 5 
Evidencia muita dificuldade no domínio/rigor na aplicação dos comandos do 

software em causa 
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Grupo IV (10 pontos) 
Utilização do Sistema Operativo 

Níveis Pontuação Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina 

5 10 
Evidencia muito bom domínio/rigor na aplicação dos comandos do sistema 

operativo. 

4 8 Evidencia bom domínio/rigor na aplicação sistema operativo. 

3 6 
Evidencia um domínio/rigor satisfatório na aplicação dos comandos sistema 

operativo 

2 3 
Evidencia dificuldade no domínio/rigor na aplicação dos comandos sistema 

operativo. 

1 1 
Evidencia muita dificuldade no domínio/rigor na aplicação sistema 

operativo 

 
É cedido ao examinando o seguinte material: 

 PEN 

 

5. Duração da Prova: 
 90 minutos  

 


