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INFORMAÇÃO PROVA | 2021 | EQUIVALÊNCIA À FREQUENCIA  

Inglês (Prova Escrita e Prova Oral) 

 Prova Nº 06      

2.º Ciclo do Ensino Básico      Despacho normativo nº 10-A/2021 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 2.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material utilizado 

• Duração 

PROVA ESCRITA 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Esta prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para 6.º ano (Inglês) e as 

orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

Esta prova, de duração limitada, apenas permite avaliar parte dos conhecimentos e das 

competências enunciadas no Programa. Contudo, a sua resolução poderá implicar a 

mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas nesta informação.  

 

Na prova escrita são objeto de avaliação dos domínios da Leitura, Uso da Língua e Escrita, 

enquadrados nas competências linguísticas (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e 

ortográfica), pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. 

 

Assim, deve o examinando: 

• Compreender textos escritos de natureza diversificada, adequados ao seu desenvolvimento 

intelectual, socioafetivo e linguístico;  

• Utilizar os seus conhecimentos sobre sequências discursivas e sobre o uso da língua em 

situação de comunicação;  

• Produzir textos escritos em resposta a necessidades específicas de comunicação. 

 
Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados no Programa, a prova contempla:  
• Áreas de referência sociocultural;  
• Conteúdos discursivos: sequências dialogais, narrativas e descritivas;  
• Conteúdos lexicais e morfossintáticos. 
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As áreas de referência sociocultural (1) são as seguintes:  

Eu e os outros  

• Identidade  

• Família  

• Escola / rotinas  

• Casa  

• Cidade  

• Lazer  

• Celebrações 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova de Inglês é constituída por duas componentes, uma escrita e outra oral. A classificação 

final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das suas componentes, expressas em escala percentual de 0 a 100. 

  

 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se nos quadros seguintes: 

TEMAS / CONTEÚDOS (1) COMPETÊNCIAS DOMÍNIOS 

Domínios de referência 

(áreas de referência 

sociocultural e estruturas 

linguísticas) constantes do 

Programa de Inglês do 

Ensino Básico – 2º ciclo e 

de acordo com o QECR. 

- Competência linguística (lexical, 

gramatical, semântica, 

ortográfica); 

- Competência pragmática 

(discursiva, funcional / 

estratégica); 

- Competência sociolinguística. 

- Leitura  

- Uso da Língua  

- Interação e produção 

escritas 

 

GRUPOS DOMÍNIOS TIPOLOGIA COTAÇÃO EM 

PERCENTAGEM 

Leitura, Uso da Língua, Interação e Produção Escritas 

 

 

I 

- Reconhece vocabulário das 

áreas de referência 

sociocultural;  

- Legenda uma imagem;  

- Identifica o sentido global 

do texto / imagem;  

- Reconhece e seleciona 

palavraschave;  

- Reconhece e seleciona 

palavras para preenchimento 

de espaços;  

- Organiza a informação. 

 

 

 

 

ITENS DE SELEÇÃO:  

- escolha múltipla  

-associação / 

correspondência  

- ordenação  

- verdadeiro / falso 

 

 

 

 

40% 
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II 

- Explicita a intenção do 

texto;  

- Identifica traços culturais e 

estereótipos;  

- Responde a questões;  

- Interpreta afirmações sobre 

texto ou imagem;  

- Resume e/ou sintetiza 

a(as) ideia(s) de um 

texto/imagem;  

- Reformula / reescreve;  

- Organiza e completa 

sequências discursivas. 

- organização de campos 

semânticos  

- preenchimento de 

espaços  

 

 

 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO  

- resposta curta  

- resposta restrita 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

III 

- Organiza ideias e/ou 

informações; - Utiliza as 

categorias linguísticas 

enumeradas no programa;  

- Descreve experiências, 

sentimentos e reage aos de 

outros; 

- Interage num diálogo em 

situação contextualizada;  

- Redige pequenos textos de 

índole pessoal ou social. 

 

 

 

ITEM DE CONSTRUÇÃO  

- resposta extensa 

(mínimo de 10 frases) 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 
(em percentagem) 

• Verdadeiro/Falso 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

• Resposta extensa 

5 
10 
25 
1 

2/4% 
2% 

1/2% 
25% 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Grupo I 
1 
Frases verdadeiras: Resposta certa / errada;  

Frases falsas: Resposta certa / errada  

Correção das frases falsas: Resposta certa / Resposta parcialmente certa / Resposta errada 
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2 
Escolha múltipla: Resposta certa / errada  

Devem ser atribuídos zero pontos às respostas em que o examinando indicar mais opções do 

que solicitado. 

3 

Resposta a perguntas de compreensão sobre o texto: Compreensão do texto; correção 

morfossintática; léxico apropriado; ausência de erros ortográficos. 

A resposta contempla na totalidade os itens / contempla parcialmente os itens / contempla 

deficientemente os itens / não contempla os itens.  

 

Grupo II 

Resposta certa / Resposta parcialmente certa / Resposta errada 

 

Grupo III 

O texto escrito deverá demonstrar: 

• Coerência / pertinência da informação 

• Estrutura / coesão 

• Vocabulário adequado / variado 

• Correção morfossintática 

• Correção ortográfica 

Será atribuída a classificação de zero porcento às respostas ilegíveis ou que não respeitem a 
instrução / o tema. Deve ser respeitado o número mínimo de linhas. 

 

MATERIAL UTILIZADO 

O aluno realiza a prova na folha do enunciado da prova, apenas podendo usar, como material 

de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor.   

 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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PROVA ORAL 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Esta prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para 6.º ano (Inglês) e as 

orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

Esta prova, de duração limitada, apenas permite avaliar parte dos conhecimentos e das 

competências enunciadas no Programa. Contudo, a sua resolução poderá implicar a 

mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas nesta informação. 

 

A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos presentes nos domínios do Programa 

da disciplina, passíveis de avaliação, em prova oral de duração limitada, sendo avaliada a 

aprendizagem dos discentes nos domínios da Leitura, da Compreensão Oral (Textual), do 

Léxico e Gramática e da Produção Oral/Interação Oral. 

 

Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas que 

devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da 

prova:  

• Compreensão, produção e interação orais;  

• Dimensão sociocultural (1);  

• Língua Inglesa. 

 

 

As áreas de referência sociocultural (1) são as seguintes:  

 

Eu e os outros  

• Identidade  

• Família  

• Escola / rotinas  

• Casa  

• Cidade  

• Lazer  

• Celebrações 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova de Inglês é constituída por duas componentes, uma escrita e outra oral. A classificação 

final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das suas componentes, expressas em escala percentual de 0 a 100. 

 

A prova apresenta três partes:  

 

GRUPO I – Produção individual do examinando  

GRUPO II – Interação examinador - examinando 

GRUPO III – Interação examinador – examinando 



 
 

Maio de 2021 

Informação Prova 2020-2021      6 | 7 

 

O júri é constituído por três examinadores em que um age como interlocutor e classificador e 

os outros dois como examinadores / classificadores.  

 

O quadro seguinte apresenta os conteúdos / temas associados às competências e categorias 

que servirão de base à realização e avaliação da prova: 

 

TEMAS / CONTEÚDOS (1) COMPETÊNCIAS 

Domínios de referência (áreas de referência 
sociocultural e estruturas linguísticas) 
constantes do Programa de Inglês do 
Ensino Básico – 2º ciclo e de acordo com o 
QECR. 

- Competência da Compreensão, Interação e 
Produções Orais  
- Competência linguística  
- Competência pragmática  
- Competência sociocultural 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação será atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas 
na grelha de categorias e descritores constantes no QECR: 
 
 

GRUPO I 

 
 
 
 
 
 
Leitura: Leitura 
expressiva de um texto 

N3 − Lê em voz alta com clareza, correção e ritmo. 
Revela uma boa dicção, entoação e pronúncia. Lê 
fluentemente e com expressividade. (entre 15% e 
20%) 
N2 − Lê em voz alta com pouca clareza, correção e 
ritmo. Revela alguns erros de dicção, entoação e 
pronúncia. Lê com pouca fluência e pouca 
expressividade. (entre 7% e 14%) 
N1 − Lê em voz alta com muito pouca clareza, 
correção e ritmo. Revela muitos erros de dicção, 
entoação e pronúncia. Lê sem fluência nem 
expressividade. (entre 0% e 6%) 

 
 
 
 
 

20% 
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GRUPO II 

 
 
 
 
 
Compreensão Oral 
(textual): exercício de 
compreensão do texto 
lido (resposta oral a 10 
questões) 

As respostas às questões sobre o texto lido 
deverão apresentar: 
• Capacidade de apreender as ideias gerais do 
texto  
• Identificação/seleção de informação específica  
• Correção gramatical/morfossintática 
Será atribuída a classificação de zero porcento às 
respostas impercetíveis ou que não respeitem a 
instrução / o tema.  
A resposta contempla na totalidade os itens (3%); 
A resposta contempla parcialmente os itens (2%); 
A resposta contempla deficientemente os itens 
(1%); 
A resposta não contempla os itens (0%). 

 
 
 
 
 

 
30% 

 

 

GRUPO III 

 
 
 
 
 
Produção Oral/ Interação 
Oral: questões pessoais 
(resposta oral a 10 
questões) 

As respostas às questões deverão apresentar: 
• Correção gramatical/morfossintática 
• Léxico apropriado e respeito pela instrução 
Será atribuída a classificação de zero porcento às 
respostas impercetíveis ou que não respeitem a 
instrução / o tema.  
A resposta contempla na totalidade os itens (entre 
4% e 5%); 
A resposta contempla parcialmente os itens (entre 
2% e 3%); 
A resposta contempla deficientemente os itens 
(1%); 
A resposta não contempla os itens (0%). 

 
 
 
 

 
 

50% 
 

 
 
 
MATERIAL UTILIZADO  
 
A escola fornecerá o material necessário. 

Não é permitido o uso de dicionário.   

 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 
 


