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3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 
Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os  documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de 

Tecnologias de Informação e Comunicação do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais)1 e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre 

quatro domínios de referência:  

 Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais; 

 Investigar e pesquisar;  

 Comunicar e colaborar; 

 Criar e inovar. 

 

Caracterização da prova 
 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 
 

A prova inclui itens de seleção, como escolha múltipla de correspondência. 

 

Na classificação das respostas apenas serão considerados aspetos de conteúdo. 
 

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. 

 
A prova é cotada para 100 pontos. 
  

1 De acordo com o estipulado no ponto 6 da página 6 da Carta de Solicitação ao IAVE, I.P. n.º 1/2018, de 2 de novembro, 

a intersecção entre as Aprendizagens Essenciais (AE) e os demais documentos curriculares tem em consideração as AE 

relativas ao 7.º ano de escolaridade utilizadas como referenciais curriculares de base pelas escolas que integraram o Projeto 

de Autonomia e Flexibilidade Curricular, ao abrigo do Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho, e as AE em vigor para o 8.º e 9.º 

anos de escolaridade. 

http://www.dge.mec.pt/tecnologias-de-informacao-e-comunicacao
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DOMÍNIOS TIPOLOGIA COTAÇÃO 

 Segurança, responsabilidade e 
respeito em ambientes digitais; 

 Investigar e pesquisar;  

 Comunicar e colaborar; 

 Criar e inovar. 

Itens de seleção: 

 Escolha múltipla  

 Associação /correspondência 

 Dicotómica 

 
 

 
 

1 - 30 pontos 
2 - 30 pontos 
3 - 40 pontos 

 

 
 

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 ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 

 

Itens de seleção: 

 

Escolha múltipla 

 A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 

 São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

o uma opção incorreta; 

o mais do que uma opção. 

 Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Associação / correspondência 

 A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho.  

 Considera-se incorreta qualquer associação / correspondência que relacione um elemento de um 

dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

 São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

o uma correspondência incorreta; 

o mais do que uma correspondência. 

 Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Dicotómica 

 Uma pergunta que só tem duas opções de resposta, que geralmente são “sim/não”, 

“concordo/discordo”, ou “verdadeiro/falso”. 

 São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

o uma correspondência incorreta; 

 Não há lugar a classificações intermédias. 
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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. 


