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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de inglês do 

2.º ciclo, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

 

1. 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, incidindo sobre os domínios da leitura, compreensão e escrita a demonstração 

destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos. 

 

2.Caracterização da prova 

 

A prova é realizada no enunciado. A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por 4 

grupos. 

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

Quadro 1 – Valorização dos domínios 
Grupos Domínios Cotação 

(em pontos) 
I Reading 30 
II Vocabulary 20 
III Grammar 20 
IV Writing 30 
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O Grupo I avalia a compreensão de texto, através de itens de verdadeiro e falso, de escolha 
múltipla, de completamento, de ordenação, de associação de resposta restrita. 
O Grupo II avalia a escrita de vocábulos relativos a algumas áreas vocabulares estudadas 
no segundo ciclo. 
O Grupo III avalia a gramática, através de itens de completamento, de ordenação, de 
transformação e/ou de escolha múltipla. 
O Grupo IV avalia a produção de texto, através de composição extensa de resposta livre. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

3. 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 0 pontos. No item 
de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 
elementos do que o(s) pedido(s), é classificado com 0 pontos. 
Nos itens de construção é atribuída a classificação de 0 pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 
nomeadamente da tarefa final, onde a competência linguística só é avaliada se o 
examinado tiver tratado o tema proposto. 
 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Fatores de desvalorização: 
Grupo I 
- Vazio de conteúdo; 
- Erros ortográficos; 
- Erros morfossintáticos; 
- Estrutura de frase pouco clara e/ou incoerente; 
- Elaboração de respostas incompletas. 
 
Grupo II 
- Erros ortográficos. 
 
Grupo III 
- Erros ortográficos; 
- Erros morfossintáticos; 
- Elaboração de respostas incompletas. 
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Grupo IV 
- Vazio de conteúdo; 
- Erros ortográficos; 
- Erros morfossintáticos; 
- Estrutura de frase pouco clara e/ou incoerente; 
- Afastamento do tema proposto; 
- Vocabulário impreciso e/ou repetitivo; 
- Repetição de ideias; 
- Não cumprimento do limite de palavras pré-estabelecido; 
- Falta de lógica e encadeamento de ideias; 
- Pontuação deficiente. 
 
 

 

4. Material 

 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta.  
Não é permitida a consulta do dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor.  
Será fornecido papel de rascunho. 
 

 

5. Duração  

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 


