
 
 

Prova 06   1 de  3 

Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Soeiro Pereira Gomes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS          Maio de 2022 

Prova 45 | 2022 

1º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência da frequência do 1º 

ciclo da disciplina de Inglês, a realizar em 2022, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o Programa 

de Inglês do Ensino Básico (4ºano), assim como o Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas – QECR – (2001), aplicando-se supletivamente as Aprendizagens Essenciais de Inglês 

para o Ensino Básico nas disciplinas de línguas estrangeiras que se centram nas competências 

comunicativa, intercultural e estratégica. É, portanto, objeto de avaliação a competência 

comunicativa nos domínios da Leitura e Compreensão na prova escrita e nos domínios da 

produção e interação oral na prova oral, sendo transversais os domínios do Intercultural, Léxico e 

Gramática. 

 

Caracterização da prova escrita 

A prova é constituída por uma componente escrita e uma componente oral e ambas são cotadas 

para 100 pontos.   

A valorização dos domínios na prova escrita apresenta-se no Quadro 1.  

  

Quadro 1 — Valorização dos domínios  

  

Domínios  Cotação (em pontos)  

Grupo I – Leitura e Compreensão   40  

Grupo II – Produção escrita 60  
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Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, 

figuras.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à 

sequência dos seus conteúdos.  

 

Na Parte I avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura e Compreensão Escrita através da 

interpretação de um pequeno texto. 

 

Na Parte II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura e Produção Escrita (que engloba o 

Léxico e o uso da língua).  

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.  

  

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação  

  

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item (em 

pontos) 

Itens de 

seleção  

Escolha múltipla  

Associação/correspondência  

Ordenação  

Verdadeiro ou Falso 

5 a 10 1 a 2  

Itens de 

construção  

Resposta curta  

Resposta restrita  

Completamento   

1 a 5  1 a 5 

Resposta extensa  1 10 

 

Nota: A prova será realizada no enunciado. 
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Caracterização da prova oral 

A prova oral apresenta três partes, onde se avalia a compreensão, a produção e a interação oral. 

Parte I – Interação examinador - examinando 

Parte II – Produção individual do examinando 

Parte III – Interação em pares quando possível. 

 

A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte:  

  

Domínios Categorias de desempenho Tipologia de itens 
Nº de 

itens 

Cotação 

(em 

pontos) 

 Leitura 

  

Expressão oral 

 

Produção oral 

 

Interação oral   

Âmbito 

Correção 

Fluência 

Desenvolvimento 

Temático/Coerência 

Interação 

Leitura 

Resposta 

curta/restrita 

 

4 100 

 

 

Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta.  

Não é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues.  

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 60 minutos e a prova oral terá a duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 

 


