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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE INGLÊS 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

Prova 06 / 2021 

 
 

 
 

Prova Escrita 
 
 

1. Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do 2.º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2021. 

 

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

▪ Objeto de avaliação; 

▪ Características e estrutura; 

▪ Critérios gerais de classificação; 

▪ Duração; 

▪ Material autorizado. 

 
 

2. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Inglês do Ensino 

Básico, as Aprendizagens Essenciais de Inglês, o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

– QECR – (2001).  

 

São objeto de avaliação os seguintes domínios de referência: Compreensão 

Oral/Listening; Leitura/Reading; Léxico e Gramática/Lexis and Grammar; 

Escrita/Writing; Domínio Intercultural/Intercultural Domain. 
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3. Características e estrutura 

 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas, que se 

desenvolvem através de uma sequência de atividades que recobrem a demonstração 

de competências integradas de compreensão oral, leitura e de escrita. 

 

A(s) tarefa(s) desenvolve(m)-se em três fases, que a seguir se explicitam: 
 
 

I. Compreensão oral/Listening - Visa compreender os acontecimentos principais de 

um texto, a partir da sua audição. 

 

Exemplos de atividades: 

▪ Escolha múltipla; 

▪ Identificação de verdadeiro e falso; 

▪ Associação; 

▪ Completamento de frases. 

 

II. Leitura/Reading - Visa a recolha e o tratamento de informação que serve de base 

para a realização da atividade final. 

 

Exemplos de atividades: 

▪ Identificar verdadeiro e falso; 

▪ Dar resposta a perguntas de interpretação; 

▪ Formular perguntas. 

 

III. Léxico e Gramática/Lexis and Grammar - Visa compreender as componentes 

morfossintática e léxico-semântica e aplicar corretamente as regras necessárias à 

construção do discurso. 

 

Exemplos de atividades: 

▪ Preencher espaços com tempos verbais adequados ou outro qualquer tópico 

gramatical; 

▪ Ordenar palavras para formar frases. 
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IV. Produção Escrita/Writing - Visa a redação de um texto – composição (40 – 50 

palavras). 

 

Exemplos de atividades: 

▪ Descrever hábitos ou rotinas;  

▪ Descrever-se a si e à família. 

 

 

4. Critérios gerais de classificação 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de 

classificação 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. 

 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita 

ou uma resposta extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma 

desvalorização de três pontos. 

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 

resposta seja classificada com zero pontos. 

 

A indicação de um número mínimo de 40 e de um número máximo de 50 palavras, 

para a elaboração da resposta correspondente à fase IV, significa que os limites 

explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto e devem ser 

respeitados. O incumprimento desses limites implica:  

▪ a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 33 a 39 ou de 51 a 57 

palavras; 

▪ a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 13 a 32 palavras ou 

superior a 57 palavras; 

▪ a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 13 palavras (1/3 do 

limite mínimo). 
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5. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 
 

6. Material autorizado 

 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

 

A folha de rascunho não pode ser entregue para classificação. 

 

Não é permitida a consulta de dicionários. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 


