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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova extraordinária de avaliação do 7.º ano do                

ensino básico da disciplina de TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO, a realizar em              

2018 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo artigo 29.º do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5                 

de abril. 

Deve ainda ser tido em consideração o disposto nos pontos 2 e 5 do artigo 29.º do referido Despacho                   

Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do              

Programa/ Metas Curriculares da disciplina.  

2. OBJECTO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa / Metas Curriculares da disciplina de Tecnologias da Informação e                 

Comunicação do 3.º Ciclo do Ensino Básico para os seguintes domínios dos conteúdos a elas associados: 

● Informação: 

○ A informação, o conhecimento e o mundo das tecnologias; 

○ Utilização do computador e/ou de dispositivos eletrónicos similares em segurança; 

○ Pesquisa de informação na Internet; 

○ Análise da informação na Internet. 

● Produção: 

○ Produção e edição de documentos; 

○ Produção e edição de apresentações multimédia. 

A prova permite avaliar o conhecimento do aluno, assim como, a sua capacidade e aptidão para pesquisar,                 

gerir, tratar, gerar e difundir informação, aquando a aplicação desse conhecimento na resolução/formatação             

de problemas/cenários e em situações que implicam a utilização generalizada, autónoma e refletida das TIC. 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

1 / 3 



INFORMAÇÃO PROVA T.I.C. - 8º ANO 

A prova é constituída por 4 grupos com questões obrigatórias correspondentes aos seguintes             

temas/conteúdos organizadores: 

Caraterização Tipologia 
de itens 

Número 
de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Grupo I – A informação, o conhecimento e o mundo das 
tecnologias: 

● Compreender a evolução das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) e o seu papel no 
mundo contemporâneo. 

Resposta 
fechada 15 a 20 10 a 20 

pontos 

Grupo II – Utilização do computador e/ou de dispositivos 
eletrónicos similares em segurança 

● Utilizar adequadamente o computador e/ou dispositivos 
eletrónicos similares que processem dados. 

● Explorar diferentes tipos de software. 

● Gerir a informação num computador e/ou em 
dispositivos eletrónicos similares disponíveis na sala 

● de aula. 

Resposta 
fechada 3 a 5 10 a 20 

pontos 

Grupo III – Pesquisa e análise de informação na Internet 

● Pesquisa de informação na Internet 

o Navegar de forma segura na Internet. 

o Pesquisar informação na Internet. 

● Análise da informação na Internet 

o Respeitar os direitos de autor e a propriedade 
intelectual 

Resposta 
fechada 15 a 20 10 a 20 

pontos 

Grupo IV – Produção e edição de documentos 

● Criar um documento com texto e objetos gráficos, 
utilizando as funcionalidades elementares de uma 
ferramenta de edição e produção de documentos. 

●  

Resposta 
fechada 15 a 20 20 a 35 

pontos 

Grupo V - Produção e edição de apresentações multimédia 

● Criar uma apresentação multimédia sobre uma 
temática utilizando as funcionalidades elementares de 
uma ferramenta de edição e de produção de 
apresentações multimédia. 

Resposta 
fechada 15 a 20 20 a 35 

pontos 

  Total 100 pontos 

 

4. 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. 
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São classificadas com zero pontos às respostas em que seja assinalada uma opção incorreta, mais do que                 

uma opção ou ainda naquelas em que não forem usados os comandos, técnicas ou as funções adequadas a                  

cada situação concreta. Não há lugar a classificações intermédias. 

Em todos os grupos a cotação dos itens é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a                  

respetiva solução correta, demonstrativa da capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e técnicas             

específicas de cada programa (software). 

A não gravação da resolução implica a obtenção de cotação nula nas questões envolvidas. 

5. MATERIAL 

O examinando deverá levar para a prova esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

A prova será realizada em computador, sem ligação à Internet, instalado com o sistema operativo Microsoft                

Windows 7, as aplicações do Microsoft Office 2010 e outras necessárias à resolução do exame. 

Não são permitidos quaisquer elementos de consulta, com exceção daquele(s) eventualmente mencionado(s)            

no enunciado da prova. 

Não é permitida a utilização de outros programas / recursos informáticos, que não os indicados no enunciado                 

da prova. 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos 

3 / 3 


