
 

 
 

 

INFORMAÇÃO 
PROVA de EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA do ENSINO BÁSICO 

    

DISCIPLINA: INGLÊS                1ª e 2ª Fases  

Código: 06 | 2021   Duração: 90+15 min 

2º Ciclo do Ensino Básico 
 

 
Tipo de Prova: 

Escrita e oral 

    

 

 

1. Introdução 

 

Solicitação n.º 1/2018, de 2 de novembro, a avaliação externa tem como referenciais de base o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 

6478/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 143, de 26 de julho, tendo em 

consideração a necessidade de avaliar a capacidade de mobilização e de integração dos saberes 

disciplinares, com especial incidência nas áreas de competências inscritas no referido 

documento, e ainda as Aprendizagens Essenciais, enquanto denominador curricular comum.  

Assim, de acordo com a Carta de Solicitação n.º 1/2018, de 2 de novembro, e com as finalidades 

inerentes às provas de aferição, às provas finais de ciclo e aos exames finais nacionais, são 

considerados como documentos de referência na conceção das provas de avaliação externa: 

a) os programas e demais documentos curriculares; 

b) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com o estipulado no 

ponto 2 da página 4 da Carta de Solicitação n.º 1/2018, de 2 de novembro; 

c) as Aprendizagens Essenciais, na intersecção com o que se encontra inscrito nos demais 

documentos curriculares em vigor (ver alínea b)), no que respeita às provas de 

avaliação externa seguintes: 

i. Provas de aferição; 

ii. Provas finais do ensino básico; 

iii. Exames finais nacionais.  

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Exame de Equivalência à 

Frequência do 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, dando a conhecer os seguintes 

aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura 

• Critérios de classificação 

• Material 

• Duração 

 

 

2. Objeto de avaliação 

 

A prova é constituída por duas componentes distintas - uma prova escrita e uma prova oral. 
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São objeto de avaliação:  

 

A compreensão escrita (o aluno deverá identificar informações verdadeiras/falsas com base 

num texto; descodificar as principais mensagens do texto e exprimi-las de forma correta). 

 

A gramática (o aluno deverá aplicar os conteúdos gramaticais trabalhados neste ciclo de 

ensino). 

 

A produção escrita (o aluno deverá produzir um texto com vocabulário adequado e correção 

formal). 

 

A compreensão oral e escrita (o aluno deverá compreender enunciados orais e escritos).  

A expressão e produção oral (o aluno deverá ler com clareza e fluência; aplicar ao discurso oral 

os conteúdos lexicais e as estruturas gramaticais estudadas neste ciclo de ensino; exprimir -se 

com correção linguística, clareza e fluência, revelando conhecimentos sobre os conteúdos 

temáticos estudados). 

 

3. Características e estrutura 

Componente escrita  

 

  A prova escrita é constituída por três grupos (I, II, III). 

    Grupo I – Compreensão escrita 

     Texto escrito  

A) Cinco frases de verdadeiro/ falso 
B) Cinco perguntas de interpretação 
C) Duas perguntas de caráter pessoal 

 

  Grupo II – Gramática 

A) Preenchimento de espaços com os determinantes adequados 
B) Preenchimento de espaços com os tempos verbais adequados 
C) Completamento de perguntas para aplicação de outros conteúdos gramaticais 
 

  Grupo III – Produção escrita 

      Desenvolvimento de um tema sobre um dos conteúdos temáticos lecionados com 60 a    

       80 palavras. 

  

Componente oral   

 

 A prova apresenta dois grupos (I, II).  

   Grupo I – Expressão Oral / Compreensão Oral e Escrita 

 Leitura de um texto 

 Resposta a um questionário (4 ou 5 perguntas) sobre o texto 

 

   Grupo II – Produção Oral 



 Resposta a perguntas (3 ou 4) de caráter pessoal 

 Falar sobre um tema ou descrever uma gravura referente ao mesmo 

 

 

4. Critérios de classificação 

Componente escrita 

   Grupo I  

A) Certo / Errado. 
B) Resposta adequada/ parcialmente adequada/ inadequada (4/2/0). 
C) Resposta adequada/ parcialmente adequada/ inadequada (5/3/0). 

 
      Grupo II 

A) Certo/ Errado. 
B) Certo/ Errado. 
C) Certo/ Errado. 

 
      Grupo III 
 
             18-25% - Boa expressão escrita a nível da riqueza lexical, correção gramatical e    
                                fluência; boa interligação de conceitos e ideias. 

       9-17% - Razoável expressão escrita a nível do léxico utilizado, da correção     
                                gramatical e fluência; razoável interligação de conceitos e ideias. 

         0-8% - Deficiente expressão linguística; incoerência de ideias; desrespeito do                 

                        tema. 

 
A cotação total da prova escrita é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

Grupo I:  40 pontos; 

Grupo II:  35 pontos; 

Grupo III: 25 pontos. 

 

Componente oral 
 
Valorizar a pronúncia e a leitura expressiva. 

Observar se o aluno compreendeu a pergunta e valorizar a compreensão imediata da mesma. 

Privilegiar a comunicação, ou seja, atender sobretudo ao sentido da frase, penalizando 

minimamente erros de estrutura, desde que estes não interfiram no domínio comunicacional. 

Exigir respostas completas e devidamente justificadas na interpretação do texto. 

Penalizar minimamente erros sintáticos semânticos ou de pronúncia.  

Valorizar a fluência e a articulação do discurso. 

A cotação total da prova oral é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

Grupo I: 60 pontos (30+30); 

Grupo II: 40 pontos. 

 

 

5. Material 

Componente escrita  

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta.  



As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (model

o oficial).  

Não é permitido o uso de lápis, nem de corretor. 

Não é permitida a utilização de dicionários. 

 

Componente oral  

O material necessário será fornecido pelos examinadores no momento de realização da prova. 

 

 

6. Duração 

Componente escrita ‐ 90 minutos.  

Componente oral ‐ 15 minutos.  


