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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AQUILINO RIBEIRO

INFORMAÇÃO – PROVA

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 6ºAno
2020

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

2º Ciclo do Ensino Básico

O  presente  documento  divulga  informação  relativa  à  prova  de  equivalência  à
frequência do final  do 2.º  ciclo  do ensino básico  da disciplina de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), a realizar em 2020, nomeadamente:

• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios de correção.

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

A prova é constituída por um caderno e é realizada com recurso ao computador.
Durante a execução da prova o aluno terá de saber utilizar convenientemente um
computador  e respetivas aplicações  nele  disponibilizado para  executar  as tarefas
propostas, nomeadamente:

• Executar tarefas com pastas e ficheiros;
• Utilização da Internet de forma a pesquisar e utilizar ferramentas colaborativas;
• Responder  a  questões  práticas  de  resolução  no  computador  utilizando  um

programa  de  processamento  de  texto  e  um  programa  de  criação  de
apresentações.

A prova é cotada para 100 pontos.

Material

• Computador da sala de informática;
• Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;
• Pen drive

Duração

A prova tem a duração de 90 minutos.
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Critérios de Correção
Grupo 1 (20 Pontos)

1. Só tem a cotação completa se fizer as pastas conforme o pedido 5,5 pontos. Para 
todas as outras situações a classificação é zero.

2. Gravação do ficheiro, 1,5 pontos mas se o nome não estiver correto será classificada
com metade da cotação atribuída.

2.1.Escrita do nome: 1,25 pontos.
Escrita da data atual por extenso, 1,25 pontos

2.2.Pelos aplicativos escritos. 3 pontos.

2.3.Só se enunciar a versão completa terá a totalidade da pontuação 2,5 pontos.

2.4.Velocidade do processador em Gigahertz, 1,25 pontos;
Capacidade da memória RAM em Megabytes: 1,25 pontos.

3. Propriedades do ficheiro correta 2,5 pontos.

Grupo 2 (45 Pontos)

1. Nome:0,75 ponto; Local 0,75 Ponto.

2. Configuração da página:

2.1. Valor corretamente atribuído: 0,5 pontos.

2.2. Valor corretamente atribuído: 0,5 pontos.

2.3. Valor corretamente atribuído: 0,5 pontos.

2.4. Valor corretamente atribuído: 0,5 pontos.

3. Inserção de cabeçalho e rodapé:

3.1. Informação 1,5 pontos.

3.1.1. Tipo e tamanho de letra: 0,5 ponto ; Alinhamento 1 ponto.

3.2. O rodapé:

3.2.1. Informação: 1,5 pontos.

3.2.1.1. Alinhamento: 0,25 ponto; Tipo e tamanho de letra: 0,25 ponto.

3.2.2. Número de página automática: 0,5 pontos.

3.2.2.1. Alinhamento: 0.25 ponto; Tipo de letra e tamanho: 0,25 ponto.

4. Texto  em itálico:1 ponto,  se  alguma parte  do texto  não se encontra  em itálico
desconta  0,5  pontos.  Colunas  1  Ponto;  Linha  entre  colunas  1  ponto;  Se  a
informação se encontrar mal posicionada nas colunas desconta 0,5 ponto. Limites da
tabela:  1 ponto,  se os limites mais espessos se encontrarem também na grelha
desconta  0,5  pontos;  União  das  células  4  pontos (2  ponto  para  cada  caso);
Alinhamento horizontal da informação nas células: 1,5 pontos, se alguma parte da
informação não se encontrar com este alinhamento desconta 0,5 ponto; Alinhamento
vertical da informação nas células:  1,5 pontos, se alguma parte do texto não se
encontrar com este alinhamento desconta 0,5 ponto; Texto subscrito:  1,5 pontos
(0,5 ponto para cada caso) Total 12,5 pontos.
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4.1. Tipo de letra 1,0 ponto; Tamanho 1,0 ponto. Se alguma parte do texto ou da
tabela  não  se  encontrar  com  esta  formatação  desconta  0,5  pontos.  Fonte:
Garamond: Tamanho 12.

4.2. Para cada caso, formatação pretendida: 1,25 pontos. Total 2,5 pontos.

4.3. Sombreado:  1,5  ponto;  Texto  a  negrito:  1,5  ponto;  Distância  ao  limite  da
página pretendida: 1,5 pontos. Total 4,5 pontos.

4.4. Espaçamento  pretendido:  3,0  pontos.  Se  outras  partes  do  documento  se
encontrarem com um espaçamento incorretamente atribuído, desconta 1 ponto.

4.5. Marcas:  1,5  pontos;  Tamanho  1,5  pontos;  Posicionamento  do  texto  no
parágrafo 1,0 ponto.

5. Quebra: 2,5 pontos.

6. Título: 1,0 pontos; Índice automático: 3,5 pontos.

Grupo 3 (35 Pontos)

1. Nome: 0,75 pontos; Local:0,75 pontos.

2. Fundo:  2  pontos,  se  algum  diapositivo  se  encontrar  com  um  fundo  diferente
desconta 1 ponto.

3. Primeiro diapositivo:

3.1. Wordart: 1,5 ponto.

3.1.1. Tipo de letra:  0,25 pontos;  Tamanho:  0,25 pontos;  Cor  do Fundo:
0,25 pontos; Cor da Linha: 0,25 pontos.

3.1.2. Hiperligação: 1 ponto.

3.2. Imagem: 1,5 pontos.

3.2.1. Hiperligação: 2,5 pontos.

4. Segundo diapositivo:

4.1. Título:  0,50 pontos; Texto:  0,50 pontos, se a formatação errada ou texto
incompleto desconta 0,25 pontos.

5. Restantes Diapositivos. 

5.1. Por diapositivo: texto: 2 pontos; Imagem: 2 pontos, se a imagem não for a
correta desconta 0,25 pontos.

5.2. Por diapositivo: Botão: 2 pontos; Acão: 2 pontos.

5.3. Sem preenchimento:  3 pontos. Se algum dos botões não se encontrar com
esta formatação desconta 1 ponto.

6. Por diapositivo: Hiperligação ao respetivo diapositivo: 5 pontos.

7. Numeração: 2 pontos; Texto: 1 ponto.
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8. Transição: 2 pontos; Velocidade 2 ponto, se algum diapositivo não se encontra com
esta transição desconta 1 ponto.
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