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Prova de Equivalência à Frequência de  

Inglês 

Prova 45    2022 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Tipo de prova: escrita / oral 

 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 1.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, em 2022, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Duração; 

 Material autorizado. 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais de Inglês para o 1º CEB e o Quadro europeu Comum de Referência para 

as Línguas – QECR-(2001). É objeto de avaliação a Competência Comunicativa nas vertentes da 

Compreensão (da escrita e do oral), da Produção (escrita e oral) e da Interação (oral e escrita). O 

desempenho dos alunos envolve a mobilização dos conteúdos programáticos e os respetivos 

processos de operacionalização de enunciados nas Aprendizagens Essenciais. 

É objeto de avaliação a competência comunicativa dos alunos nos domínios da Compreensão Oral 

(LC); Leitura (R); Escrita (W); Interação Oral (SI); Produção Oral (SP) e Domínio Intercultural (ID). 

 

2. Características e estrutura da prova 

 

2.1. Prova escrita 

A prova é constituída por um caderno, num total de três grupos. 

A prova é realizada no enunciado. 
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A prova é cotada para 100 pontos. 

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

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Grupos Domínios Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão oral (listening) 25 

II Compreensão escrita (reading) 25 

III Produção escrita (writing) 50 

 

Compreensão Oral (Listening) 

Este grupo consiste na realização de duas atividades de compreensão de textos orais.  

1.1. Exercício de colouring.  

1.2. Exercício de escolha múltipla.  

 

Compreensão escrita (Reading) 

Este grupo consiste na realização de três atividades de compreensão/interpretação de texto/frases. 

2.1. Exercício com afirmações verdadeiras ou falsas sobre uma imagem/texto. 

2.2. Exercício de escolha múltipla.  

2.3. Exercício de ligação pergunta-resposta. 

 

Produção Escrita (Writing) 

Este grupo pretende avaliar o conhecimento do léxico e dos enunciados escritos previstos nos 

conteúdos programáticos bem como a sua aplicação de forma correta.  

1. Exercício de ordenação de letras de determinados vocábulos. 

2. Exercício de sobre preposições de lugar: in, on, under. 

3. Exercício de construção frásica a partir de elementos visuais.  

4. Exercício de legendagem de imagens.  

5. Exercício de produção textual: 

    a) substituição de elementos visuais por palavras e/ou estruturas linguísticas implícitas; 

    b) ordenação de letras trocadas.  

6. Exercício de redação escrita orientada sobre uma imagem dada. 
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2.2. Prova oral 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Os domínios em avaliação encontram-se expressos no Quadro 3. 

Quadro 3 –Valorização dos Domínios 

Domínios Ponderação 

Compreensão oral  20 

Produção oral  50 

Interação oral 30 

 

As tipologias das atividades, da prova oral, sintetizam-se no Quadro 4. 

Quadro 4 – Tipologia das atividades da prova oral 

Aprendizagens Essenciais - compreensão oral; produção oral e interação oral  

Tipologias de atividades  identificação de léxico apresentado em imagens  

 produção de pequenos enunciados orais simples a partir 

de um tema/imagem  

 resposta a três questões colocadas pelo professor  

 

A prova oral é composta por três partes: 

 

A e B – Compreensão & produção oral: (10 minutos) 

A primeira parte consiste na devida identificação de léxico apresentado em imagens. A segunda parte 

consiste na realização de uma atividade de produção oral, na qual o aluno é solicitado a produzir 

pequenos enunciados orais simples a partir de um tema/imagem. Ambas as partes terão a duração 

aproximada de 10 minutos e serão cotadas com 70 pontos (20 pontos + 50 pontos).  

 

C – Interação Oral: (cinco minutos) 

Esta parte consiste na realização de uma atividade de interação oral entre o aluno e o professor, no 

qual o aluno responderá a três questões colocadas pelo professor. A atividade terá a duração 

aproximada de 5 minutos e será cotada com 30 pontos. 
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3. Critérios gerais de classificação 

 

3.1. 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

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 dois pontos. 

 

GRUPO I  

1. Itens de seleção: Certo/Errado; 

2. Itens de seleção: Certo/Errado; 

3. Itens de seleção: Certo/Errado; 

4. Itens de seleção: Certo/Errado; 

5. Itens de seleção: Certo/Errado; 

 

GRUPO II 

1. Itens de seleção: Certo/ Errado  

2. Itens de seleção: Certo/ Errado  

3. Itens de construção (resposta extensa) são fatores de desvalorização: desajustamento do tema 

proposto, estrutura incorreta das frases, vocabulário desadequado e erros ortográficos. 

4. Itens de seleção: Certo/ Errado  

5. Itens de (resposta curta) são fatores de desvalorização: vocabulário incorreto e erros ortográficos. 

6. Itens de construção (resposta extensa) são fatores de desvalorização: desajustamento do tema 

proposto, estrutura incorreta das frases, vocabulário desadequado e erros ortográficos. 

 

3.2. Prova oral 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação e é expressa por um número, previsto na grelha de classificação. 

Será utilizado um guião da prova e uma lista de verificação para o registo da prestação dos avaliados. 
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Em qualquer parte da prova oral serão tidos em conta os seguintes critérios de classificação: 

 Correção formal / estruturas morfossintáticas – 40%; 

 Pronúncia – 10%; 

 Adequação comunicativa – 30%; 

 Interação – 20%. 

 

4. Duração 

 

4.1. Prova escrita 

A prova tem a duração de 60 minutos. 

 

4.2. Prova oral 

A prova terá a duração de 15 minutos. 

 

 

5. Material autorizado 

 

5.1. Prova escrita 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta 

indelével.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5.2. Prova oral 

Todo o material necessário para a realização da prova será fornecido ao aluno pela escola. 

  


