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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

INGLÊS – Prova Escrita 2022  

Prova 45    

1.º Ciclo do Ensino Básico (Descreto-Lei n.º55/2018 de 6 de julho)  

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Inglês – componente escrita, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais da componente curricular de Inglês, a Es-

tratégia Nacional para a Cidadania e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e per-

mite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Na prova escrita são objeto de avaliação os domínios de compreensão oral, de compreensão escrita, 

produção escrita e léxico e gramática. 

 

Domínios  
 

Compreensão Escrita  

Compreender textos escritos no âmbito dos domínios de referência. 

Identificar e recolher informação relevante.  

Redigir respostas que manifestem a compreensão dos textos. 

 
Produção Escrita 

Escrever textos no âmbito dos domínios de referência. 

Escrever textos que manifestem domínio do vocabulário e correção gramatical.  

 
Léxico e Gramática 

Reconhecer e aplicar as estruturas do funcionamento da língua. 
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Características e estrutura 

A prova é realizada no enunciado.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova incidirá sobre os conteúdos programáticos da disciplina do 4º ano. 

A prova é constituída por dois grupos. Alguns itens têm como suporte uma ou mais imagens e, 

eventualmente, algum vocabulário. 

O Grupo I pretende avaliar o conhecimento do vocabulário bem como a sua aplicação de forma 

correta.  

O Grupo II permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua, na 

leitura e na escrita, implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, seletiva e 

analítica. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação múltipla, 

ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta e restrita). 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação Grupos Domínios Cotação (em pontos)  

Grupos Domínios Competências 
Cotação em 

pontos 

I 
Leitura 

(Reading) 

• Competência linguística 

(Competências lexical, semântica e 

ortográfica) 

• Competência pragmática 

(Competências discursiva e funcional) 

40 

II 

Domínio Intercultural 

(Intercultural Domain) 

Léxico e Gramática 

(Lexis and Grammar)  

• Competência Linguística 

(Competências gramatical e lexical) 
40 

III 
Escrita 

(Writing) 

• Competência linguística 

• Competência sociolinguística 

• Competência pragmática 

(funcional e estratégica) 

20 
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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. 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. 

Além dos casos indicados nos critérios específicos, deve ser atribuído zero sempre que o aluno: 

 – apresente uma resposta ilegível;  

– assinale ou registe, nos itens de seleção, mais opções do que as pedidas, ainda que alguma(s) 

possa(m) estar correta(s);  

– apresente, nos itens de construção, apenas cópia do texto da prova e/ou do enunciado do item, 

exceto se for solicitada uma transcrição. 

 

Itens de construção 

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, os critérios específicos de classificação podem apresentar-se 

organizados por etapas ou por níveis de desempenho. A cada etapa e a cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. Nestes itens, os critérios gerais apresentam situações passíveis 

de desvalorização na classificação da resposta. Indicam-se em seguida algumas dessas situações. 

 

Ex.: – usar • ou × em vez de √ , para assinalar a resposta correta, nos itens de escolha múltipla ou 

ao contrário;  

       – ligar com setas, em vez de escrever os algarismos ou as letras, para responder aos itens de 

associação/ /correspondência. 

      – ocorrência de erros ortográficos. 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 60 minutos.  

Após a realização da prova escrita, haverá uma prova oral, de acordo com o calendário de 

exames, com a duração máxima de 15 minutos, a qual terá como referência os temas abordados 

ao longo do primeiro ciclo. 

 

Material autorizado 

Os alunos devem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou 

preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitido o uso de dicionário. 


