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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS – PROVA ESCRITA 

PROVA 45 | 2022 

1º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 1ºciclo do ensino 

básico da disciplina de Inglês a realizar em 2022. 

 As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos inerentes à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais relativas à totalidade dos anos 

em que a disciplina é lecionada, as Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico e o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001).  

É objeto de avaliação a competência comunicativa, nas vertentes da compreensão oral, da 

leitura e da produção escrita, sendo transversais os domínios intercultural, do léxico e da 

gramática. 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA; 

 

A prova escrita é cotada na escala percentual de 0 a 100 e é constituída por três partes 

com grupos de itens, cujos temas se inserem nos conteúdos enunciados no programa da 

disciplina. 

Na Parte I, avalia-se a aprendizagem no domínio da Compreensão do Oral, tendo como 

suporte texto(s) áudio(s), através de itens de seleção. 
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Na Parte II e III, avaliam-se as aprendizagens nos domínios de Leitura e de Escrita (que 

engloba o Léxico e a Gramática), através de itens de seleção e de itens de construção. 

 

Quadro 1 — Valorização dos domínios 

 

Partes Domínios Cotação (em %) 

I – Compreensão oral (Listening) 30 

II – Leitura (Reading) 20 

III – Escrita (Writing) 50 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 

outros domínios, sendo transversais os domínios intercultural, do léxico e da gramática. 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

Em cada grupo, os itens de resposta podem integrar: 

 

Itens de seleção 

- escolha múltipla; 

- verdadeiro/falso; 

- associação/correspondência. 

- completamento; 

- ordenação. 

 

Itens de construção 

- completamento; 

- resposta curta. 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

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 que não possam ser claramente identificadas como corretas são 

classificadas com zero pontos. 

Os itens ou alguns grupos de itens poderão apresentar critérios específicos de 

classificação organizados por níveis de desempenho. A cada um desses níveis é atribuída 
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uma única pontuação. Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais elevado 

descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho 

observado. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho.  

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de 

desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as 

respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de seleção 

 

Nos itens de escolha múltipla, associação/correspondência, completamento e 

verdadeiro/falso, a cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a única opção correta. 

Nos itens de ordenação, a cotação total do item é atribuída às respostas cuja sequência 

apresentada esteja integralmente correta e completa. 

 

Itens de construção 

 

Nos itens de resposta curta e completamento, a cotação total do item só é atribuída às 

respostas integralmente corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas 

parcialmente corretas de acordo com os critérios específicos. 

 

MATERIAL 

 

A prova será realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionários, nem o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

 

A prova escrita tem a duração de 60 minutos, sem direito a qualquer período de tolerância. 
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