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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE 

INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Prova 24/2013  

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Introdução  

O exame desta disciplina enquadra-se no âmbito curricular ao abrigo da legislação em 

vigor, no que respeita à avaliação das aprendizagens e competências. 

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

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e de competências desenvolvidas no 

3.ºciclo de Ensino Básico, tendo como referentes o Currículo Nacional do Ensino Básico 

– Competências Essenciais, emitidas pelo Departamento de Educação Básica, em 

Setembro de 2001, e os programas em vigor para o referido ciclo. 

Assim, serão objeto de avaliação os seguintes conteúdos: 

 

 Processamento de texto 

 Criar e guardar documentos; 

 Edição e formatação de um documento; 

 Configuração de páginas; 

 Utilização de outras ferramentas; 

 Organização do texto em colunas; 

 Operações com tabelas. 
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 Criação de apresentações eletrónicas: 

 Criação de uma apresentação 

 As vistas do programa de apresentações; 

 Introdução e edição de texto, tabelas, gráficos, objetos e SmartArt; 

 Formatação de texto; 

 Criação e edição duma caixa de texto; 

 Reorganização de diapositivos; 

 Guarda de uma apresentação; 

 Aplicação de um esquema de cores a uma apresentação; 

 Criação de transições entre diapositivos; 

 Aplicação de efeitos de animação; 

 Botões de ação e hiperligações. 

 

 Folha de Cálculo: 

 Conceitos básicos; 

 Editar e formatar uma folha de cálculo; 

 Introduzir fórmulas e funções; 

 Elaborar listas ordenadas de valores. 

 

 

3. Caracterização da prova 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e de competências desenvolvidas no 3.º 

ciclo do Ensino Básico e é constituída por três grupos de questões, de resolução escrita 

no computador. 

A cotação total da prova é de 100 pontos: 

Grupo I 35 pontos 

Grupo II 35 pontos 

Grupo III 30 pontos 

Total da prova 100 pontos 
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4. 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, previsto na grelha de classificação.  

Às questões não realizadas ou incorretamente realizadas será atribuída cotação de 

zero. 

As cotações parcelares só serão tomadas em consideração quando a resolução não 

estiver totalmente correta ou errada. 

 

5. Material 

O examinando apenas pode usar material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor ou lápis. 

Na prova escrita é permitido o uso de um CDROM a fornecer pelo estabelecimento de 

Ensino. 

O sistema informático é constituído por computador com ecrã de 17”, rato e teclado, 

com sistema operativo Windows 7 e com o Microsoft Office 2010. 

 

6. Duração 

A prova é de carácter escrito no computador e tem a duração de 90 minutos. 

Não será considerada qualquer tolerância. 


