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INFORMAÇÃO PROVA | 2022 | EQUIVALÊNCIA À FREQUENCIA  

INGLÊS 

 Prova 06     

2.º Ciclo do Ensino Básico                                            Despacho normativo nº 7-A/2022 

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 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material utilizado 

 Duração 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas e as 

aprendizagens essenciais da disciplina de Inglês do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova Escrita e Oral de duração limitada, sendo 

avaliada a aprendizagem dos examinandos nas competências/aprendizagens da Leitura, da 

Compreensão/Interpretação Textual (Escrita), do Léxico e Gramática, da Produção Escrita e 

da Compreensão, interação e produção Oral (Oralidade) incidindo sobre os domínios: 

 Escrita; 

 Oralidade; 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova de Inglês é constituída por duas componentes (escrita e oral). A classificação final da 

prova corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes, 

expressas na escala percentual de 0 a 100. 

 

APRENDIZAGENS 

 

• Temáticas: 

 

o Informação pessoal (Personal Information) 

                              E / OU 

o Descrição física e psicológica (Physical and psychological description)  

                              E / OU 

o Rotina Diária (Daily routine) 
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                              E / OU  

o Escola e amigos (School and friends) 

 

• Gramaticais: 

 

A  Present Simple  

B – Verbs “to be” and “to have got” 

C - Question words (Who? / Where? / When? / Why? / What? / Which? / How?) 

D  Adjective+preposition 

 

 

 Linguísticas: 

 Morfologia 

 Sintaxe 

 Semântica 

 

A componente escrita da prova apresentará a seguinte estrutura: 

Grupos Competências e tipologia de itens 
Número 

de itens por 
exercício 

Cotação 

I 

 

Compreensão/interpretação textual 
 

A. Preenchimento de tabela com informação do texto.  
B. Verdadeiro/falso com correção das frases falsas 
C. Resposta a questões sobre o texto 
D. Correspondência de palavras – sinónimos e/ou 

antónimos 
 

1 a 4 
38 

pontos 

II 

 

Gramática e Morfossintaxe 
 

A. Fazer perguntas para respostas dadas 
B. Completamento de frases 
C. Completamento de frases 
D. Escolha múltipla  

 

3 a 5 

 

38 

pontos 

 

III Exercício de produção escrita sobre um ou mais temas 
estudados. 
 

1 
24 

pontos 

 
 

A componente oral da prova apresentará a seguinte estrutura:  
 

Momentos Exemplos de microfunções 

1.º momento: de interação      
(aproximadamente 3 minutos) 

 Fornecer informação pessoal 

 Expressar preferências e opiniões  
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2.º momento: de compreensão e 
interação  
(aproximadamente 6 minutos) 

 Fornecer informação 

 Emitir opiniões 

 Concordar/discordar 

 Expressar preferências 
 

 
3.º momento: de interação e 
produção  
(aproximadamente 6 minutos) 

 Fornecer informação diversa  

 Descrever/explicar 
 

 

 

A prova é realizada individualmente perante um júri constituído por três professores (um 

professor interlocutor e dois professores classificadores). A componente oral da prova oral 

implica a realização de uma sequência de atividades, nas quais o examinando demonstre as 

competências integradas de compreensão, produção e interação orais. Durante o segundo 

momento da prova recorrer-se-á a pequenos textos escritos e/ou áudio, como estímulo. 

Durante o terceiro momento da prova poderá recorrer-se, como estímulo, a imagens ou 

pequenas frases escritas. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Na componente escrita da prova 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. 

 

As respostas ilegíveis ou a que o examinando não apresente qualquer resposta são 

classificadas com zero pontos. 

 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Qualquer resposta 

que não corresponda ao nível mais alto descrito é integrada num dos outros níveis 

apresentados, de acordo com o desempenho observado. Estão previstos níveis de 

desempenho intercalares não descritos. Nestes casos, sempre que uma resposta revele um 

desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis consecutivos descritos, deve ser-

lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificada 

com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

 

Qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos do 

que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. No caso dos itens constituídos por várias 

alíneas, a classificação é feita de acordo com o nível de desempenho observado na sua 

totalidade. 
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É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente na tarefa final, onde a 

competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver 

obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática. 

 

A componente oral da prova será classificada, na sua globalidade, tendo em conta os 

seguintes aspetos: desenvolvimento temático, correção linguística e léxico. 

Os seus critérios específicos de classificação estão igualmente organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Qualquer 

desempenho que não corresponda ao nível mais alto descrito é integrado num dos outros 

níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. Estão previstos níveis de 

desempenho intercalares não descritos. Nestes casos, sempre que uma resposta revele um 

desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis consecutivos descritos, deve ser-

lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificado 

com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 

PONDERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Desenvolvimento temático 30 

Correção linguística 40 

Léxico 30 

 

MATERIAL UTILIZADO 

Componente Escrita da Prova 

 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta, não sendo permitido o uso de corretor. 

 

As respostas são registadas no próprio enunciado, fornecido pela escola. 

 
Componente Oral da Prova 

 
Nesta prova não é autorizado o uso de qualquer material, para além daquele 
eventualmente fornecido pelo examinador (caneta ou lápis e papel). 
 

DURAÇÃO 

A componente escrita da prova tem a duração de 90 minutos.  

 

A componente oral da prova tem a duração máxima de 15 minutos. 


