INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
PROVA ESCRITA DE TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
9º ANO DE ESCOLARIDADE
Prova 24 / 2022

Duração da Prova: 90 minutos

Objeto de avaliação
A prova de exame tem por referência o programa da disciplina (disponível em
https://www.dge.mec.pt/). Os conteúdos em avaliação e a respetiva valorização são
apresentados no Quadro 1.
A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova, incidindo nos
seguintes temas/domínios:
• Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais;
• Investigar e pesquisar;
• Comunicar e colaborar;
• Criar e inovar.

Características e Estrutura da Prova:
Quadro 1 – Valorização dos temas/competências na prova
Domínios
Segurança,
responsabilidade

Cotação
(pontos)

Aprendizagens Essenciais
• Práticas seguras de instalação, atualização,
configuração e utilização de ferramentas digitais;

respeito em
ambientes digitais

• Utilização de ferramentas digitais de forma segura;
• Uso inapropriado de imagens, de sons e de vídeos;
• Normas de direitos de autor.

10

Investigar e
pesquisar

• Recolha de dados de forma correta;
• Utilização de ferramentas para pesquisa e
investigação online;
• Análise crítica da qualidade da informação.

20

Colaborar e
comunicar

• Soluções tecnológicas para realização de trabalho
colaborativo e comunicação síncrona e assíncrona;
• Meios digitais de comunicação e colaboração.

10

Criar e inovar

• Aplicações digitais de representação de dados e
estatística;
• Conceitos de programação para dispositivos móveis;
• Produção, teste e validação de aplicações para
dispositivos móveis.

60

Prova 24 - Página 1 de 2

Critérios gerais de classificação
A cotação da prova corresponde ao valor máximo de 100 pontos.
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 ilegíveis ou 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.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.

Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
Componente escrita – 90 minutos
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