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Informação-prova de Equivalência à Frequência 

Inglês 
Prova nº21 - 2020 
3º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º ciclo, da 
disciplina de Inglês, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova;  

 Material; 

 Duração; 

 Critérios gerais de classificação. 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor. 
 
 
 

Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa e demais documentos Curriculares, o Perfil dos alunos à saída de 
Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais de Inglês e as orientações presentes no Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita 
e numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre:  
 

 Competência Comunicativa: 

 compreensão e produção escrita; 

 Compreensão e produção oral; 

 Interação oral. 

 Competência intercultural: 

 Reconhecer realidades interculturais escritas. 

 Competência estratégica: 

 Comunicar eficazmente em contexto; 

 Pensar criticamente; 

 Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto. 
 
 

Caracterização da prova  
 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, figuras e 
gráficos.  
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e à sequência dos seus 
conteúdos.  
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa.  
A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 
classificações das duas componentes expressas numa escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5. 
A não realização de qualquer uma das partes constituintes da prova implica a não atribuição de classificação na 
disciplina e, consequentemente, a retenção do aluno. 
 
 
Prova escrita 
 
A prova é cotada para 100 pontos.  
A distribuição da cotação pelos domínios na prova escrita apresenta-se no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Distribuição da cotação da prova escrita 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das áreas de referência do 
Programa: Volunteer Work; Travelling; Tecnological Development; Healhy Living; Fashion; Friends and Peer 
Pressure; The Pleasure of Reading. Relativamente ao uso da língua, as questões poderão incidir sobre os 
seguintes tópicos: Verb Tenses; Relative Clauses; Reported Speech; Conditional Clauses; Connectors; Verbs 
followed by ing/ to infinitive.      
O Grupo I tem como suporte um ou mais textos áudio e pode integrar itens de seleção e de construção. 
O Grupo II pode ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, figuras, tabelas e 
gráficos e pode integrar itens de seleção e de construção. 
O Grupo III é constituído por um item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que respeita ao 
tema, à tipologia textual e à extensão da resposta (80-100 palavras)   
 
Prova oral 
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das áreas de referência do 
Programa. 
A prova é cotada para 100 pontos. 
A prova consiste, no seu conjunto, em três momentos distintos. Sempre que possível, a prova oral é feita com 
dois alunos em simultâneo. 
O desenvolvimento da prova oral apresenta-se no Quadro 2. 
A distribuição da cotação da prova oral apresenta-se no Quadro 3. 
 
 

Quadro 2 – Desenvolvimento da prova oral 
 

Momentos Duração Procedimentos Estímulos 

 
1º Momento 

Interação examinador / 
examinando 

 

 
+/- 4 

minutos 

 
Pergunta/ resposta curta 

 
Orais 

 

 
2º Momento 

 Produção individual do 
examinando 

 

 
+/- 6 

minutos 

 
Após a atribuição de uma tarefa, o 

examinando organiza e faz uma exposição 
oral 

 
Orais, visuais 
ou escritos 

 

3º Momento 
Interação em Pares e/ ou em 

Grupo 
(examinando/ examinando) 

e/ou examinando (s)/ 
examinador 

 
+/- 5 

minutos 

 
Produção de diálogo 

 
Orais, visuais 
ou escritos 

 
 
Quadro 3 – Distribuição da cotação da prova oral 
 

 
Âmbito 

 
Correção 

 
Fluência 

Desenvolvimento 
Temático/Coerência e 

Coesão 

 
Interação 

 
20 pontos 

 
20 pontos 

 
20 pontos 

 
20 pontos 

 
20 pontos 

 

 
Grupo 

 
Domínios 

Cotação 
(em pontos) 

 
I 

Compreensão oral 20 

 
II 

Uso da língua e Leitura 60 

 
III 

Produção escrita 20 
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Material 
 
Prova escrita 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
As respostas são registadas no enunciado. 
Não é permitida a consulta de dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
Prova oral 
Não é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues. 
O examinador facultará o material necessário à prova. 

 
 

Duração 
 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
 

Critérios gerais de classificação 
 
Prova Escrita 
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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 
primeiro lugar. 
As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 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. Nas respostas aos itens 
de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra 
correspondente. 
Nos itens de associação, a resposta requer o estabelecimento de uma correspondência entre os elementos de 
dois conjuntos, de acordo com as instruções dadas. Nestes itens, a correspondência a estabelecer pode ser 
simples (a cada elemento do primeiro conjunto é associado um único elemento do segundo conjunto, sendo a 
classificação das respostas dicotómica), ou múltipla (a cada elemento do primeiro conjunto são associados dois 
ou mais elementos do segundo conjunto, podendo ser atribuída pontuação a respostas parcialmente corretas).  
Nos itens de completamento, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase, num texto, 
ou noutro suporte, mediante a seleção de palavras, de expressões ou de imagens fornecidas. Na classificação das 
respostas a estes itens, pode ser atribuída pontuação a respostas parcialmente corretas.  
 
 

Itens de construção 
Nos itens de resposta curta e de resposta restrita, são atribuídas pontuações às respostas total ou 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.  
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho 
resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de 
desvalorização definidos para situações específicas.  
No item de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados em parâmetros: 
competência pragmática e competência linguística e sociolinguística. Cada parâmetro encontra-se organizado 
por níveis de desempenho. Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que um 
desempenho não se integre em nenhum de dois níveis consecutivos descritos, deve ser-lhe atribuída a 
pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. A classificação a atribuir à resposta resulta da soma 
das pontuações atribuídas aos diferentes parâmetros. 



 

4/4 Informação-prova de Equivalência à Frequência - Inglês 

Caso a resposta não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e ao tipo de texto, é 
classificada com zero pontos em todos os parâmetros. 
Neste item, sempre que a resposta apresente uma extensão inferior a 50 palavras aplica-se um desconto de dois 
pontos ao total da pontuação atribuída. 
  

 
Prova oral 
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. 
São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito, Correção, Fluência, 
Desenvolvimento temático/Coerência e Coesão e Interação. 
Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. Estão previstos 
níveis de desempenho intercalares não descritos, de modo a que sejam contempladas variações no desempenho 
dos alunos. Nestes casos, sempre que um desempenho não se integre em nenhum de dois níveis consecutivos 
descritos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificado 
com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 
 


