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INTRODUÇÃO 
  
O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à frequência 
do ensino secundário da disciplina de Inglês LEI (12º ano), a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material; 

• Duração;  

• Critérios de classificação. 
 

 

1. Objeto de avaliação 

 
A prova de equivalência à frequência tem por referência as Aprendizagens Essenciais da 

disciplina, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas – QECR – (2001). 

 

As Aprendizagens Essenciais nas disciplinas de línguas estrangeiras centram-se nas 
competências comunicativa, intercultural e estratégica. 
 
Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura, a interação 

e produção escritas e a interação e produção orais. 

 

2. Caracterização da prova 
 

As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados a 
compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a interação e produção escritas (componente 
escrita das provas); no outro, avalia-se a interação e produção orais (componente oral das 
provas). Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais. Embora as provas 
incidam sobre as mesmas competências, salvaguardam-se algumas opções diferentes em função 
do nível de aprendizagem e das especificidades de cada língua, assim como das orientações dos 
respetivos documentos curriculares de referência. A componente escrita das provas inclui itens 
de seleção (por exemplo, escolha múltipla e associação) e itens de construção (por exemplo, 
resposta restrita e resposta extensa).  
 
Compreensão do oral  
Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte dois 
textos áudio. 
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Uso da língua e leitura  
Avalia-se o desempenho do examinando no uso da língua em contexto e na leitura. Os itens 
referentes à leitura podem ter como suporte um ou mais textos, situando-se o número total 
aproximado de palavras do(s) texto(s) entre 600-700. 
 
Interação e produção escritas  
Avalia-se o desempenho do examinando em duas atividades de interação e produção escritas. 
O número de palavras a escrever é de cerca de 200-240. 
 
Interação e produção orais  
Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se 
desenvolvem em três momentos, recorrendo-se a um guião que os classificadores devem seguir. 

 

As provas são cotadas para 200 pontos e incidem sobre os conteúdos socioculturais abaixo 

designados: 

 

12.º ano: 

• A língua inglesa e o mundo 

• Cidadania e multiculturalismo 

• Democracia na era global 

• Cultura, artes e sociedade 

 
Estrutura da componente escrita 
 

Competências Atividades 
Cotação 

(em pontos) 
Tipologia de itens 

Número de 
itens 

Competência linguística 

• competência lexical 

• competência gramatical 

• competência semântica 

• competência ortográfica 
 
Competência pragmática 

• competência discursiva 

• competência funcional/ 
estratégica 

 
 
Competência 
sociolinguística 
 

 
 
 

A 

 
 
 

30 
 
 

 

Itens de seleção 

• escolha múltipla 

• associação 

• ordenação 

• completamento 
 

 
 
Itens de construção 

• completamento 

• resposta curta 

• resposta restrita 

 
 
 

3 a 7 

 
 

B 

 
 

90 

 
 

6 a 8 

 
C 

 
80 

Item de construção 

• resposta extensa 

 
1 
 

 
 
 
 
 
 
2.1. Componente oral 
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Consiste na realização de atividades que podem ter como suporte estímulos orais, escritos e/ou 

visuais.  

 
Caracterização/estrutura 

 
N.º de alunos 1-2 

Constituição do júri 3 professores: um age como interlocutor e classificador e os restantes 
como classificadores 

Atividades - interação professor interlocutor-aluno 
- produção individual do aluno 

Duração 25 minutos 

Classificação Atribuída de acordo com os níveis de desempenho e respetivas 
pontuações apresentados nos critérios de classificação. O professor 
interlocutor faz uma avaliação holística da prestação dos alunos; os 
classificadores restantes fazem uma avaliação analítica. 

 

3. Material 

 

- O registo das respostas escritas é feito em folha própria fornecida pela escola; 

- Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta; 

- Não é permitida a consulta de dicionários;  

- Não é permitido o uso de corretor; 

- Os alunos podem usar folha de rascunho, fornecida pela Escola. 

 

4. Duração 

 

A componente escrita da prova terá a duração de 90 minutos. 

A componente oral da prova terá a duração máxima de 25 minutos. 

 

NOTA: 

 

A prova de equivalência à frequência consta de duas componentes de realização obrigatória: 

escrita (peso de 70%) e oral (peso de 30%).  

 

5.  Critérios gerais de classificação 

 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua e à 

competência sociocultural. 

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. 

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma ambígua, por exemplo, fornecendo 

mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. 
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Os critérios específicos de classificação são organizados por níveis de desempenho que 

correspondem a uma única pontuação. Para a generalidade dos itens, podem ser considerados 

de um a cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Para os itens em que se considerem dois parâmetros 

– competência pragmática e competência linguística –, são sempre considerados cinco níveis. 

Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto descrito é integrada num dos outros 

níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. 

Os níveis de desempenho intercalares não se encontram descritos, sendo aplicados nos casos 

em que a resposta não se enquadra em nenhum dos níveis descritos (anterior ou posterior). Nos 

itens de reposta restrita ou extensa, por exemplo, para uma resposta ser classificada com nível 

5, deverá corresponder, no mínimo, a tudo o que está descrito nesse nível. No que se refere ao 

nível 4, este enquadra combinações dos descritores dos níveis 5 e 3, ou seja, o desempenho do 

aluno não corresponde a tudo o que está descrito no nível 5, mas apresenta mais características 

do que as descritas no nível 3. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

 

Itens de seleção 

 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a(s) opção/opções correta(s). No caso de a cotação ser atribuída a um grupo de 

itens ou a um item constituído por várias alíneas, as respostas são classificadas de acordo com 

o nível de desempenho observado na sua totalidade. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência 

esteja integralmente correta e completa. 

Nos itens de associação e nos itens de completamento, são atribuídas pontuações às respostas 

total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção 

 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 

nomeadamente nos itens de resposta extensa, onde a competência linguística só é avaliada se 

o examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação 

mínima na competência pragmática. 

Quando é fornecido um exemplo de resposta nos critérios específicos, podem ser aceites outras 

formulações, desde que a informação esteja de acordo com o texto e responda, de facto, ao 

solicitado. 

Quando é dada uma chave nos critérios específicos, não podem ser aceites outras respostas 

diferentes. 

 
 


