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Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos  

Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 

INFORMAÇÃO PROVA DE INGLÊS                                                                     2016 

6º ANO DE ESCOLARIDADE (DECRETO-LEI N.º 139 / 2012, DE 5 DE JULHO) 

Prova 06 (prova escrita e oral)                                             Duração: 90+15 minutos 

1.ª fase / 2ª fase 

 

Objeto de avaliação 

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

enunciados no Programa de Inglês do 2º ciclo e tem por referência as Metas Curriculares de 

Inglês do Ensino Básico e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – 

(2001).  

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

Funcionamento da Língua e da Escrita, assim como da Interação e Comunicação Oral. 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por duas componentes: uma prova escrita e uma prova oral.  

 

A prova escrita apresenta três grupos de itens:  

GRUPO I – Compreensão e conhecimento de um texto  

GRUPO II – Funcionamento da língua  

GRUPO III- Produção de Texto  

 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. Este grupo baseia-

se em itens de verdadeiro/falso e resposta direta. Cotação: 30 pontos.  

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, através de 

itens de seleção e de itens de construção. Cotação: 50 pontos.  

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

item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao 

tema e à extensão (de 20 a 30 palavras). Cotação: 20 pontos. 
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Quadro I – Domínios avaliados, conteúdos, tipologia de itens e cotações: 

 

Grupos Domínios Conteúdos Tipos de itens Cotação 

I 
Leitura e 

escrita 

Daily routine 

Likes/Dislikes 

Identifying people 

Describing people 

Verdadeiro/falso  

Resposta fechada 

 

30% 

II 

Conhecimento 

explícito da 

língua 

Describing people 

Adjectives 

Prepositions 

Personal pronouns 

Possessive adjectives    

and pronouns 

Present Simple 

Present Continuous 

Going to 

Preenchimento de 

espaços 

Escolha múltipla 

Construção verbal 

50% 

III Escrita 

Identifying people 

Describing people 

Likes/Dislikes 

Daily routine 

Future activities 

Produção de texto 20% 

  

 A prova oral avaliará o domínio de produção oral e divide-se em três momentos: 

 1º momento: diálogo professor interlocutor/aluno; 

 2º momento: produção individual do aluno; 

 3º momento: interação oral. 

 

Quadro 2: Categorias para avaliação da Produção e Interação Orais 

 

Domínio do 

vocabulário 

Funcionamento da 

Língua 
Pronúncia Leitura 

Interação 

comunicativa 

25% 25% 25% 10% 15% 
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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.  

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

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. 

 

Associação/correspondência  

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

associação/correspondência integralmente correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

- seja assinalada uma associação/correspondência incorreta;  

- seja assinalada uma associação/correspondência incompleta; 

- não seja dada qualquer resposta. 

 

Itens construção 

 Resposta curta  

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 
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Resposta restrita  

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

organizados por níveis de desempenho (a cotação é distribuída pelos parâmetros: conteúdo, 

organização e correção linguística).  

O afastamento integral 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.  

 

Material  

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

azul ou preta. 

As respostas são registadas em impresso próprio, fornecido pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

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 noventa minutos e não devendo a duração da segunda ultrapassar 

quinze minutos. É obrigatória a realização de ambas as provas.  

Cada uma das provas é cotada para 100%. A classificação da Prova corresponde à média 

aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas componentes. 


