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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS 2021 

Prova 45 / 1ª Fase e 2ª Fase            Tipo de Prova: Escrita/Oral      Duração: 60 minutos/15 minutos  

1º Ciclo do Ensino Básico (Currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)       

 INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 

1.º ciclo da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho. 

 

As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida, do Programa e das Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos a cada uma das 

componentes da prova: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura da prova; 

 Critérios de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciados no Programa de Inglês do 1º ciclo e tem por referência as Metas Curriculares de 

Inglês do Ensino Básico, homologadas a 31 de julho de 2015 e o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas – QECR – (2001).  

Este tipo de avaliação permite avaliar a aprendizagem nos domínios da Leitura, da Escrita, do 

Léxico e Gramática, do Domínio Intercultural, da Interação Oral e da Produção Oral. 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por duas componentes: uma prova escrita e uma prova oral.  
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A prova escrita apresenta três grupos de itens:  

GRUPO I – Léxico e Gramática  

GRUPO II – Leitura 

GRUPO III – Escrita  

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no domínio do Léxico e Gramática, através de itens de 

seleção e de itens de construção (associação, ordenação, completamento, resposta curta). 

Cotação: 50 pontos.   

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura. Este grupo baseia-se em itens 

de seleção (itens de escolha múltipla e itens de verdadeiro/falso). Cotação: 30pontos 

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por um 

item de construção (item de resposta extensa). Cotação: 20 pontos. 

 

Quadro I – Domínios avaliados, conteúdos, tipologia de itens e cotações: 

Grupos Domínios Conteúdos Tipos de itens Cotação 

I 
Léxico e 

Gramática 

Prepositions of place 

Can / Can’t 

Five Senses 

Clothes 

Colours 

Cardinal Numbers 

Body / Describing People 

Farm and Zoo Animals 

Days of the Week 

Months of the Year 

Associação 

Ordenação 

Completamento 

Resposta Curta 

 

50% 

II Leitura 

Personal Identification  

Pets 

Colours 

Family 

Escolha Múltipla 

Verdadeiro/ Falso 
30% 

III Escrita 

Personal Identification  

Animals 

Food 
Resposta Extensa 20% 

  

 



 

 

3 / 5 

 

 

 A prova oral avaliará os domínios de Produção Oral e de Interação Oral e divide-se em três 

momentos: 

 1º momento: Interação Oral; 

 2º momento: Interação Oral; 

 3º momento: Produção Oral. 

 

Quadro 2: Categorias para avaliação da Produção e Interação Orais 

 

Domínio do 

vocabulário 

Léxico e 

Gramática 
Pronúncia 

Interação 

comunicativa 

30% 30% 15% 25% 

 

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, são classificadas com 

zero pontos.  

ITENS DE SELECÇÃO 

Verdadeiro/Falso 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

opção correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

- seja assinalada uma opção incorreta;  

- seja assinalada mais do que uma opção; 

- não seja dada qualquer resposta. 

 

Escolha Múltipla  

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

opção correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

- seja assinalada uma opção incorreta;  

- seja assinalada mais do que uma opção; 

- não seja dada qualquer resposta. 
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Associação 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

- seja assinalada uma opção incorreta;  

- seja assinalada mais do que uma opção; 

- não seja dada qualquer resposta. 

Ordenação 

A cotação total do item é atribuída às respostas cuja sequência apresentada esteja 

integralmente correta. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Completamento  

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a 

única opção correta. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 

 
Resposta curta  

A cotação total do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Poderão ser 

atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

O completo afastamento dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos.  

 

Resposta extensa  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho.  

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os parâmetros 

Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e 

Sintaxe, Léxico e Ortografia.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos.  
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MATERIAL  

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

azul ou preta. 

As respostas são registadas no próprio enunciado. 

Não é permitido o uso de corretor.  

Não é permitida a consulta de dicionário.  

DURAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência é constituída por duas componentes, escrita e oral, tendo a 

primeira a duração de sessenta minutos e não devendo a duração da segunda ultrapassar quinze 

minutos. É obrigatória a realização de ambas as provas.  


