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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS julho de 2021

Prova 21 Prova escrita e oral

3.º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico 
da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: 
 Objeto de avaliação 
 Caracterização da prova 
 Material 
 Duração 
 Critérios gerais de classificação 

 
 
Objeto de avaliação 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º 
ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês – Língua Estrangeira I, a realizar em 2021.  
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens 
Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – 
QECR.  A  prova  permite  avaliar  a  aprendizagem  e  os  conteúdos  enquadrados  nos  domínios  das  
Orientações Curriculares da disciplina de Inglês, passíveis de avaliação em prova escrita de duração 
limitada. 

Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura, a interação ou 
mediação e produção escritas e a interação e produção orais. 

Não são objeto de avaliação conteúdos específicos da Leitura Extensiva. 
 
 
Caracterização da prova 
 

a) PROVA ESCRITA 
 
A prova escrita apresenta três grupos de itens: 
 
Grupo I- Avalia a compreensão oral com itens de seleção e/ou de resposta curta.  
Grupo II- Avalia o uso da língua, a leitura e a produção e a interação escritas. Este grupo inclui três a 
sete subgrupos de exercícios de descodificação de um texto escrito, seleção de informação relevante, 
seleção de vocabulário adequado e construção de frases. 
Grupo III-  Avalia  a  produção  escrita,  é  constituído  por  um  item  de  resposta  extensa.  Este  item  é  
orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão. 
 
 
 
 
 
A estrutura da prova escrita sintetiza-se nos quadros seguintes: 
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Quadro 1 – Tipologia, número de itens/grupos e cotação 
 

GRUPOS  
 

TIPOLOGIA DE ITENS 
 

NÚMERO DE ITENS  
 

 
COTAÇÃO 
(em pontos) 

I 
e 
II 

ITENS DE SELEÇÃO: associação/ 
correspondência; completamento 
de espaços; escolha múltipla; 
ordenação de informação por 
tópicos;  
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO: 
resposta curta; 
resposta restrita. 

2 a 3 20 

3 a 7 55 

III 

ITENS DE CONSTRUÇÃO: 
um de resposta 
extensa 
 

1 
 25 

Nota: Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 
apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. Alguns  dos  itens  de  resposta  curta  e  de  
resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas de transformação. 
 
Quadro 2 – Domínios e conteúdos da prova 

GRUPO I 

 
Compreensão oral 
• Compreensão global de informação; 
• Identificação de informação específica. 
 

 
• Texto áudio sobre um tema de acordo 
com o programa 

GRUPO II 

 
Leitura, uso da língua, produção e 
interação escritas  
•  Seleção  e  localização  de  informação  a  
partir de texto escrito; 
• Identificação das ideias principais do 
texto; 
• Interpretação de sentidos implícitos; 
• Organização e correção da expressão 
escrita. 
• Conhecimento sistematizado e domínio 
das regras gramaticais do inglês padrão. 
 

 
• Texto sobre um tema de acordo com o 
programa 

 Tempos verbais 
 Estrutura frásica 

Modos de representação do discurso 
(rephrasing) 

GRUPO III 
Produção escrita 
• Redação de um texto 

• Técnicas e modelos de escrita 
 

 
 
 
 
 
b) PROVA ORAL 

 
ESTRUTURA DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO E PRODUÇÃO ORAL 

Momentos 2 momentos 
Alunos 1 aluno 
Júri 3 professores: um age como interlocutor e classificador; dois agem como 

classificadores apenas. 
Duração Até 15 minutos 
Áreas de 
experiência/ 
Temáticas 

 
Áreas temáticas/ situacionais definidas nas aprendizagens essenciais 

Tipos de atividade De interação professor interlocutor – aluno. 
De produção individual do aluno. 
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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  em  folha  própria,  fornecida  pelo  estabelecimento  de  ensino  (modelo  

oficial). 
Os alunos podem usar folha de rascunho, igualmente disponibilizada pelo estabelecimento de ensino. 
Não é permitida a consulta de dicionários. 
Não é permitido o uso de corretor. 

Duração 
A prova ESCRITA tem a duração de 90 minutos. 
A prova ORAL tem uma duração máxima de 15 minutos. 

 
Critérios gerais de classificação 

Serão invalidadas e classificadas com 0 pontos respostas não correspondentes às perguntas feitas 
(qualquer que seja a qualidade do texto produzido). 

Os erros ortográficos serão passíveis de desconto; o mesmo erro será penalizado apenas uma vez. 
Se  o  aluno  responder  a  mais  que  uma  das  questões  em  alternativa  (Grupo  III),  será  classificada  

apenas a primeira resposta. 
A  não  observância  da  recomendação  sobre  o  limite  de  palavras  a  utilizar  nas  respostas  terá  

penalização (texto curto – menos dez palavras; texto longo – mais dez palavras). 
Para a contagem do número de palavras, optar-se-á pelo seguinte procedimento: contagem de todas 

as palavras do texto produzido, uma a uma (as contrações serão contadas como uma só palavra). 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 
 

Critérios gerais de classificação da prova oral 
A classificação será atribuída tendo em conta cinco níveis de desempenho e de acordo com as seguintes 
ponderações: 
 
 Desenvolvimento 
Temático e Coerência  
 

 40% 

Correção  
 

 20% 

Fluência  
 

 15%  

Interação 
 

 25%  

 


