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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARCOZELO 
                          PONTE DE LIMA 

 

 

 
  

  
 

 
 

 
 
 

 
   INFORMAÇÃO — PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 
 INGLÊS                                                                                     2022 

 

Prova 21 | 2022  

                                                                                                                   Modalidade: CE + CO 

Componente escrita - 90 minutos + Componente oral - 15 minutos 

3º Ciclo do Ensino Básico - (Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março) 

   
 

COMPONENTE ESCRITA 

1. Introdução 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino 

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

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e os seguintes 

documentos curriculares em vigor: as Aprendizagens Essenciais (7º, 8º e 9º anos) e as orientações 

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

Essenciais centram-se nas competências comunicativa, intercultural e estratégica. 

Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura, a interação e 

produção escritas. 

As provas podem mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores e refletem uma visão 

integradora dos diferentes domínios. 
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 3. Caracterização da prova 

A prova é constituída por um único caderno e as respostas são registadas no enunciado. 

Na componente escrita são avaliados a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a  interação ou 

mediação e produção escritas. O domínio da compreensão do oral é avaliado no início da componente 

escrita.  

A prova é cotada para 100 pontos. A cotação distribui-se pelas competências a avaliar, considerando-se 

uma ponderação de 50% para a componente escrita e 50% para a componente oral.  

 

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

 

Quadro I — Valorização dos domínios 

Domínios Cotação (em pontos) 

Grupo I - Compreensão do oral 

Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo 

como suporte um ou mais textos áudio.  

10 

Grupo II – Leitura 

Avalia-se o desempenho do examinando na leitura. Os itens referentes à 

leitura podem ter como suporte um ou mais textos. 

40 

Grupo III - Gramática 

Avalia-se o desempenho do examinando no uso da língua. 
30 

Grupo IV - Interação e produção escritas 

Avalia-se o desempenho do examinando numa atividade de interação e 

produção escritas, escolhendo um dos tópicos fornecidos. O número de 

palavras a escrever situa-se entre 80 a 120 palavras.  

20 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro II. 

 

Quadro II — Tipologia de itens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia de itens 

Itens de seleção 

Escolha múltipla  

Associação 

Ordenação 

Completamento 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 
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4. Material 

 

Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas: 

 apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 não é permitida a consulta de dicionários; 

 não é permitido o uso de corretor.  

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


 

6. Critérios gerais de classificação 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. As respostas ilegíveis ou 

que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Em caso de omissão ou 

de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar 

inequivocamente o item a que diz respeito. Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, 

só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Nos casos em que a cotação é atribuída a 

um grupo de itens ou a itens constituídos por várias alíneas, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente 

à indicação da letra ou do número correspondente.  

Itens de construção 

As respostas aos itens de construção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a cotação total é atribuída às 

respostas corretas, não havendo lugar a classificações intermédias. No caso da classificação por níveis 

de desempenho, a cada nível corresponde uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos. 

Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os 

dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada 

com zero pontos.  

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes dos critérios 

específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 

apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado 

pelos documentos curriculares de referência.  
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As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 

são classificadas com zero pontos.  

No item de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por parâmetros: 

competência pragmática (CP) e competências linguística e sociolinguística (CL/CS). A competência 

pragmática é subdividida nos parâmetros competência funcional (CF) e competência discursiva (CD). 

Esta última é avaliada de acordo com os parâmetros coesão e coerência (CC) e desenvolvimento temático 

(DT). 

Cada parâmetro encontra-se organizado por quatro níveis de desempenho descritos.  

A atribuição da classificação de zero pontos no parâmetro desenvolvimento temático implica a atribuição 

de zero pontos em todos os restantes parâmetros. 

A classificação a atribuir à resposta resulta do somatório da pontuação atribuída a cada parâmetro. 

 

COMPONENTE ORAL 

 

1. Objeto de avaliação  

Na componente oral da prova, avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e 

produção orais, que se desenvolvem em três momentos, recorrendo-se a um guião que os examinadores 

devem seguir. Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais. 

 

2. Duração 

A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos.  

 

 

3. Material 

O aluno não necessita de qualquer material. O Examinador facultará o material necessário à prova. 

 

4. Caracterização da prova  

Através da colocação de questões, o júri avaliará as competências linguísticas, no domínio da 

compreensão, análise e interpretação textuais; produção de discursos orais; estruturas gramaticais e 

vocabulário.  

A prova oral será composta por três momentos:  

 

1º - Interação Examinador e Examinando  

2º - Produção Individual dos Examinandos  

3º - Interação em pares 
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5. Critérios gerais de classificação 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – compreender, interagir e 

produzir oralmente – e à competência sociocultural. 

 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. 

Todos os itens apresentam critérios de classificação organizados por níveis de desempenho. A cada um 

desses níveis é atribuída uma dada pontuação. 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. 

Na prova oral, qualquer resposta deverá ser aceite desde que revele pertinência em termos 

comunicativos e seja adequada ao tema. Qualquer opinião deverá ser aceite, desde que o aluno se 

exprima de um modo claro e coerente e fundamente a sua opinião.  

A avaliação será realizada com base na categoria dos descritores para a avaliação da produção oral, de 

acordo com o Quadro Europeu de Referência para as Línguas Estrangeiras.  

A prova será cotada numa escala de 0 a 100%. 

A classificação obtida na prova oral fará média com a da prova escrita, para apuramento da classificação 

final da disciplina. 
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