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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

INGLÊS                                                                                             

2020 
 

 
 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objetivo divulgar as caraterísticas da prova de 

equivalência à frequência, do 1º ciclo do ensino básico, da disciplina de Inglês, a realizar 

em 2020, pelos alunos que se encontram abrangidos pelo Despacho normativo nº1-

F/2016, de 5 de abril e Despacho Normativo nº 3-A/2019, de 26 de fevereiro. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

❖ Objeto de avaliação; 

❖ Caraterísticas e estrutura; 

❖ Critérios Gerais de classificação; 

❖ Material; 

❖ Duração. 

Este documento será dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, na prova desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação 

estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz 

respeito. 
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Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Inglês do Ensino Básico, permitindo avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, para os domínios 

da Compreensão Oral, da Leitura, da Escrita, do Léxico, da Interação e Produção Orais 

e do Domínio Intercultural. 

 

Características e estrutura da prova  

A prova é constituída por duas componentes: escrita e oral, cotadas para 100 pontos. 

A classificação da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações das duas componentes. A distribuição da cotação pelos 

grupos é efetuada de acordo com o Quadro 1 e Quadro 2. 

 

Quadro 1 — Distribuição da cotação na prova escrita 
 

 
Grupos 

 
Domínios 

Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão Oral 
25 

II Leitura  20 

III 
Léxico 

25 

IV Escrita 30 

 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 
outros domínios. 

 

O Grupo I tem como suporte um texto gravado e é avaliado através de uma atividade 
constituída por cinco itens de seleção. 
 

O Grupo II consiste na realização de uma atividade, cujos temas se inserem nas áreas do 

Domínio Intercultural. A atividade tem como suporte cinco imagens e cinco frases 

correspondentes e são constituídas por itens de seleção. 

 

O Grupo III é constituído por cinco itens de seleção (indicar Verdadeiro ou Falso), que 

tem por suporte uma imagem e cinco frases relativas à mesma. 

 

O Grupo IV é constituído por cinco itens de construção: itens de resposta curta (completar 

frases com uma palavra).  

 

As respostas são registadas no enunciado.  
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Quadro 2 — Distribuição da cotação na prova oral 

 

 
Momentos 

 
Domínios 

Cotação 

(em pontos) 

I  Interação Oral 60 

II Produção Oral 40 

 

A prova oral desenvolve-se em dois momentos, que correspondem à realização de uma 

atividade de Interação Oral e uma de Produção Oral, cujos temas se inserem nos 

conteúdos enunciados no Programa da disciplina. A prova poderá ter um tema unificador 

ou percorrer vários temas.  

 

Critérios gerais de classificação 
 

Os critérios de classificação decorrem da tipologia dos itens que integram a prova.  

A classificação final da prova oral resulta da soma das pontuações atribuídas aos domínios 

que constam no Quadro 2. 

Na prova escrita, a classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos 

critérios gerais e dos critérios específicos 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. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou 

uma resposta extensa escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização 

de três pontos. 

 
 
 Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas 

e completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 
Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, são atribuídas pontuações a 

respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
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As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou as interpretações 

constantes dos critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de 

circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 

curriculares de referência. 

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

resposta seja classificada com zero pontos. 

Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do 

conteúdo, a correção da expressão nos planos ortográfico, morfológico e lexical. 

No domínio da organização e correção da expressão escrita, considera-se, em cada 

resposta, o número de ocorrências de erro nos planos indicados, com a combinação 

seguinte: 

conjunto A: planos ortográfico, morfológico e de pontuação; 

conjunto B: planos lexical e sintático. 

 

Os erros de acentuação e de translineação, bem como o uso indevido de letra minúscula 

ou de letra maiúscula inicial, incluem-se no plano ortográfico. É contabilizada como uma 

única ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a 

presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo erro de acentuação, erro de 

translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial). 

 

 

Duração 
 
Prova escrita - 60 minutos 
 
Prova oral - 15 minutos 

 

 

Material autorizado 
 
● caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

 

 

Não permitido 
 
● corretor 
● dicionário 


