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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Componente Escrita
Prova 06/2021
2º Ciclo do Ensino Básico
Despacho nº 1689-A/2021, de 12 de fevereiro
Despacho Normativo nº 10-A/2021, de 22 de março

Introdução
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do
Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Inglês e as Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico e tem por
objectivo avaliar a aprendizagem passível de ser avaliada em prova escrita de duração limitada, incidindo
sobre os domínios da compreensão escrita, funcionamento da língua e produção escrita.
A prova permite avaliar não só o conhecimento do aluno assim como a sua capacidade de aplicar esse
conhecimento em situações da vida quotidiana, comunicando em situações que exijam troca de informação
simples e direta sobre assuntos e actividades correntes, utilizando frases simples e curtas para falar da família,
dos outros e do seu percurso pessoal.

Caracterização da prova
A prova apresenta 75 itens, distribuídos por 3 domínios.
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Quadro 1: Valorização dos domínios
Domínios

Cotação
( em pontos)

Grupo I - Operacionalização da língua e
funcionamento (conteúdos lexicais e gramaticais)

seu
40 pontos

Grupo II - Compreensão escrita
20 pontos

40 pontos

Grupo III – Produção escrita

- A prova inclui itens de seleção e itens de construção.
O Grupo I integra itens de selecção e construção.
O Grupo II pode integrar itens de selecção e construção.
O Grupo III é constituído por itens de seleção e construção.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2:

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
Itens de seleção

Itens de construção

Verdadeiro / falso
Escolha múltipla
Ordenação
Completamento
Associação e correspondência
Completamento
Resposta extensa
Resposta curta

Número de
itens
5
15
2
10
15
15
15
20

Cotação por item
( em pontos)
1

1a4

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.
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ITENS DE SELEÇÃO
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser
atribuídas cotações a respostas parcialmente corretas de acordo com os critérios específicos.
Escolha múltipla
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção
correta, tendo em conta a comunicabilidade de linguagem e estrutura das frases.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta;
- mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente
correta e completa, considerando:
- A correcção e adequada utilização das estruturas gramaticais.
- A correcção da ortografia e estrutura frásica.
Completamento
Nos itens de completamento, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.

ITENS DE CONSTRUÇÃO
Completamento
Nos itens de completamento, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.
Resposta extensa
Em relação ao item de resposta extensa, devem ser considerados os seguintes parâmetros:
• Fidelidade ao tema
• Organização coerente das ideias
• Utilização de vocabulário adequado
• Correcção da ortografia e estrutura das frases
• Cumprimento do número de palavras / frases requerido
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de proficiência.
Se o tema proposto não for tratado ou a mensagem for ininteligível, será atribuída a classificação de zero
pontos.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta
Não é permitido o uso de dicionário. Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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