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

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS                      Maio de 2022 

Prova 21 | 2022 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência da frequência do 3º 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 e as 

Aprendizagens Essenciais de Inglês e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova escrita de duração limitada, incidindo sobre cinco domínios de referência: Leitura, Produção 

Escrita, Interação Oral, Produção Oral e Léxico e Gramática. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada em dois momentos distintos. 

Num primeiro momento, na prova escrita, são avaliados o uso da língua, a leitura e a 

interação/produção escritas. 

Num segundo momento, na prova oral, avalia-se a interação/produção orais. 

As provas podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do 

programa. 

 

Cada uma das provas é cotada para 100 pontos. 
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Prova escrita 

A prova está estruturada em grupos e estes últimos podem ter como suporte um ou mais 

documentos, como, por exemplo, figuras ou textos. 

O Grupo III é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que 

respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (80 palavras). 

 

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

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

 

Quadro 1 -  Prova Escrita - Valorização dos domínios  

Domínios  Cotação (em pontos)  

Grupo I – Leitura e Compreensão   30 

Grupo II – Léxico e Gramática   50 

Grupo III – Produção escrita  20  

 

Quadro 2  -  Prova Escrita - Tipologia, número de itens e cotação  

 

Domínios 

 

Competências 

 

Tipologia de itens 

 

Nº de itens 

 

Cotação (em 

pontos) 

I 

Leitura e Escrita 

Competência Linguística 

● Competência Lexical 
● Competência Gramatical 

● Competência Semântica 

Competência Pragmática 

● Competência Discursiva 
● Competência Funcional 

Competência Sociolinguística 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

✔ Escolha múltipla 

✔ Resposta 
curta/restrita 

✔ Associação/corres

pondência 
 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

✔ Resposta 
curta/restrita 
 

3  30 

II 

Funcionamento 

da Língua 

estrangeira 

Competência Linguística 

● Competência Lexical 

● Competência Gramatical 
● Competência Semântica 

Competência Pragmática 

● Competência Discursiva 
● Competência Funcional 

4 50 

III 

Produção escrita 

Competência Linguística 

● Competência Lexical 
● Competência Gramatical 

● Competência Semântica 

Competência Pragmática 

● Competência Discursiva 
● Competência Funcional 

Competência Sociolinguística 

 

 

ITEM DE CONSTRUÇÃO 

✔ Resposta extensa 

1 20 

 

 
Nota: 
Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas 

de completamento. 
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Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas de transformação. 

Prova oral 

A prova consiste na realização de uma sequência de tarefas que pretendem avaliar o desempenho 

do examinando em atividades de interação e produção oral. 

A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro 3.  

 

Quadro 3 -  Prova Oral - Tipologia, número de itens e cotação 

  

 

Domínios 

 

Competências 

 

Tipologia de itens 

 

Nº de 

itens 

 

Cotação 

(em pontos) 

Leitura/Produção 

oral 

 

Competência Linguística 

● Competência Lexical 
● Competência Gramatical 

● Competência Semântica 
 

Competência Pragmática 

● Competência Discursiva 
● Competência Funcional 

 

Competência Sociolinguística 

 

 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

✔ Resposta curta/restrita 
 

3  100 

 

 

Material 

Prova escrita 

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

ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.  

Não é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Prova oral 

O aluno não necessita de ser portador de qualquer tipo de material. Pode, se assim o entender, 

usar esferográfica ou lápis para tomar notas ou sublinhar frases. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 


