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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

 

Prova de Equivalência à Frequência de Tecnologias da Informação e Comunicação 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Código: 24 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ano de escolaridade: 9º Ano 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Decreto – Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro). 

 

1. Objeto de avaliação 

o Conceitos básicos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação. 
Estrutura/Funcionamento de um Sistema Informático 

 
o Internet e os seus serviços telemáticos 

 
o Sistema Operativo em ambiente WINDOWS 

 
o Processamento de texto e organização de documentos em computador (Microsoft Word) 

 
o Criação de apresentações gráficas (Microsoft PowerPoint) 

 

2. Caracterização da prova 

As respostas às questões do Grupo I e II devem ser feitas no Processador de Texto – Microsoft 

Word. Este ficheiro deve ser guardado com o nome “Questões Teóricas” numa pasta, no 

Ambiente de Trabalho, com o nome “Exame_Primeiro e Último Nome”. (Ex: 

Exame_JoãoSaraiva). 

A gravação correta dos ficheiros dos exercícios é da inteira responsabilidade do aluno. 

 

Grupo I – 3 questões 

Grupo II – 2 questões 

Grupo III – 2 questões 

Grupo IV – 7 questões 

Grupo V – 4 questões 
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3. Critérios de classificação  

• A classificação a atribuir a cada resposta, subdividida em alíneas, poderá ser ou não 

expressa por um número inteiro. 

• Às respostas consideradas incompletas, corresponderá uma classificação ponderada. 

• A classificação não deve ser prejudicada pela utilização de dados incorretos, ou perguntas 

formalizadas incorretamente. 

• O examinando deve respeitar sempre todas as instruções relativas ao método a utilizar na 

resolução de uma questão. 

o Há questões que podem ser corretamente resolvidas por mais do que um método. 

Sempre que o examinando utilizar um método de resolução não contemplado nos 

critérios específicos, caberá ao professor corretor adotar um critério de distribuição 

da cotação que julgue adequado. 

• A resolução apresentada pelo examinando deve ser inequívoca, no cumprimento das 

recomendações. Se tal não acontecer, são classificadas com zero pontos as etapas em que as 

recomendações não forem respeitadas. 

• Todas as questões devem ser guardadas no formato original dos programas a serem 

utilizados. O seu incumprimento resultará na anulação completa da questão. 

• A gravação da prova em formato digital é da responsabilidade do examinando. Esta terá de 

ser impressa e rubricada pelo examinando e professor vigilante. 

 

4. Material 

Esferográfica preta ou azul. 

 

5. Duração  

90 minutos 

 

 

Os professores responsáveis: Mário Leite, Orlando Ferreira. 

Aprovada em reunião de departamento no dia 17 de abril e em reunião do conselho pedagógico no dia 24 de 

abril. 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

_______________________________________ 

(Maria Luísa Vieira Ribeiro da Maia Bandeirinha) 

 


