
 

 
 

| Página 1 de 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO - PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 1º CICLO 

Prova 45 (Inglês) 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à componente escrita da prova de 

equivalência à frequência do 1.º Ciclo da disciplina de Inglês, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova  

• Critérios gerais de classificação  

• Material  

• Duração  

 

Objeto de avaliação  

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

e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, para os domínios da Compreensão Oral, Leitura e Expressão Escrita.  

 

 

Caracterização da prova  

A prova é constituída por um caderno, num total de dois grupos.  

A prova é realizada no enunciado.  

A prova é cotada para 100 pontos.  

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 

tabelas, figuras. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à 

sequência dos seus conteúdos.  
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Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

domínios do programa. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização relativa aos domínios 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão Oral (Listening) 30 

II Leitura/Escrita (Reading and Writing) 70 

 

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 Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

• Escolha múltipla 

• Associação 

• Ordenação 

• Completamento 

5 a 10 5 a 10 

Itens de construção 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 
1 a 5 5 a 10 

• Resposta extensa 1 10 

 

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.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem, de forma inequívoca, a opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 

Nos itens de associação e de completamento são atribuídas pontuações às respostas total 

ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  
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Itens de construção  

Nos itens de completamento e nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída 

às respostas totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. 

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

seja classificada com zero pontos.  

 

Material  

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

preta. Não é permitida a consulta de dicionário. Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração 

 A prova tem a duração de 60 minutos.  

 

Nota: 

        A Prova de Exame de Equivalência à Frequência de Final de 1º Ciclo de Inglês é 

composta por uma prova escrita (acima referida) e uma prova oral com a duração máxima 

de 15 minutos.  


