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9.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina
de 9.º Ano de Tecnologias de Informação e Comunicação, a realizar em 2022, nomeadamente:

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de TIC do Ensino
Básico e permite avaliar as aprendizagens essenciais 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.

Características e estrutura
A prova é constituída por 4 grupos, com itens de seleção de:
• Escolha múltipla;
• Verdadeiro e falso.
E itens de construção, de:
• Resposta curta (podem resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão ou a uma frase).

Critérios gerais de classificação
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais;
Planifica estratégias de investigação e de pesquisa;
Mobiliza as estratégias e ferramentas de comunicação e colaboração;
Adotar uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais;
Utiliza conceitos rigorosos e terminologia científica adequada;
Mobiliza a informação necessária e relevante, respeitando sempre os direitos de autor e utilizando de
forma proficiente as TIC;
Organiza a informação apresentada de forma totalmente adequada ao objetivo da comunicação;
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Aplica os conteúdos previstos na disciplina.
A cotação da prova escrita é expressa numa escala de 0 a 100 pontos.
Distribuição da cotação
Domínio

Grupo

Cotação

Segurança, responsabilidade
e respeito em ambientes
digitais

I

25

Investigar e pesquisar

II

25

Comunicar e Colaborar

III

25

Criar e Inovar

IV

25

As respostas ilegíveis são classificadas com 0 pontos.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir
em primeiro lugar.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Material autorizado
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas no enunciado da prova.
Não é permitido o uso de corretor.
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