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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS                      2022 

Prova 21   

Prova Escrita 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
3º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga a informação relativa da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação; 
 
 Caracterização da prova; 
 
 Material; 
 
 Duração; 
 
 Critérios de gerais de classificação. 

 

1. Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Inglês e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração 

limitada. 

A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Leitura, do Funcionamento da Língua e da Escrita. 

 
Domínios 
 
LEITURA E ESCRITA 

 Apreender o sentido global de um texto; 

 Aplicar técnicas de recolha de informação; 

 Interpretar mensagens veiculadas por um texto. 

 Produzir um enunciado escrito completo e adequado à matriz discursiva solicitada; 

 Aplicar as regras de organização textual (coesão e coerência), morfossintáticas e ortográficas; 

 Utilizar vocabulário adequado do ponto de vista semântico e pragmático.  
 
 

 
FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 

 Reconhecer e aplicar estruturas gramaticais. 
 
 
Conteúdos 
 
TEMÁTICOS: 
• A Comunidade Anglo-Saxónica e o Mundo; 
• Educação / Trabalho / Ocupações; 
• Artes: Música / Cinema / Teatro / Literatura; 
• Saúde / Problemas de Saúde / Dependências / Alimentação; 
• Novas Tecnologias / Internet;   
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• Meio Ambiente. 
 
GRAMATICAIS 
• Tempos Verbais; 
• Orações Relativas; 
• Orações Condicionais; 
• Discurso Direto e Indireto; 
• Voz Passiva; 
• Interrogativa (estrutura); 
• Question Tags; 
• Adjetivos; 
• Conetores frásicos. 
 
DISCURSIVO/ FUNCIONAIS: 
• Tipologia textual.  
 
 
 
2. Caracterização da Prova 
 
A prova escrita apresenta três grupos de itens. 
 
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita, através da apresentação de um 
texto que constitui o suporte de itens de seleção e de itens de construção. Cotação: 40 pontos. 
 
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, através de itens de seleção 
e de itens de construção. Cotação: 35 pontos. 
 
O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por um item de resposta 
extensa, orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (de 100 a 120 palavras). 
Cotação: 25 pontos. 
 
 

 
Quadro-síntese da valorização dos domínios e conteúdos da prova escrita 

 

Domínios Conteúdos 
Cotação 

(%) 

LEITURA E ESCRITA 

 Apreender o sentido global de um texto; 

 Aplicar técnicas de recolha de 
informação; 

 Interpretar mensagens veiculadas por um 
texto. 

 Produzir enunciados escritos completos e 
adequados ao enunciado;  

 Aplicar as regras de organização textual 
(coesão e coerência), morfossintáticas e 
ortográficas; 

 Utilizar vocabulário adequado do ponto 
de vista semântico e pragmático.  

 

TEMÁTICOS: 
• A Comunidade Anglo-Saxónica e o 
Mundo; 
• Educação / Trabalho / Ocupações; 
• Artes: Música / Cinema / Teatro / 
Literatura; 
• Saúde / Problemas de Saúde / 
Dependências / Alimentação; 
• Novas Tecnologias / Internet;   
• Meio Ambiente. 
 
GRAMATICAIS: 
• Estruturas gramaticais necessárias à 
compreensão e produção escritas. 
 

40 
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FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 

 Reconhecer e aplicar estruturas 
gramaticais. 

 
 

 
GRAMATICAIS: 
• Tempos Verbais; 
• Orações Relativas; 
• Orações Condicionais; 
• Discurso Direto e Indireto; 
• Voz Passiva; 
• Interrogativa (estrutura); 
• Question Tags; 
• Adjetivos; 
• Conetores Frásicos. 
 

35 

 
ESCRITA 

 Produzir um enunciado escrito completo 
e adequado à matriz discursiva 
solicitada;  

 Aplicar as regras de organização textual 
(coesão e coerência), morfossintáticas e 
ortográficas; 

 Utilizar vocabulário adequado do ponto 
de vista semântico e pragmático.  

 

 
TEMÁTICOS: 
• A Comunidade Anglo-Saxónica e o 
Mundo; 
• Educação / Trabalho / Ocupações; 
• Artes: Música / Cinema / Teatro / 
Literatura; 
• Saúde / Problemas de Saúde / 
Dependências / Alimentação; 
• Novas Tecnologias / Internet;   
• Meio Ambiente. 
 
DISCURSIVO/ FUNCIONAIS: 
• Planificação, construção e apresentação 
de texto, em cumprimento de uma instrução 
respeitante a um tema. 
 

25 

 
 
 
3. Material 
 
O aluno apenas pode usar, 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 (modelo oficial). 
 
Não é permitida a consulta de dicionário. 
 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
 
 
4. Duração 
 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.  
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5. 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 e é expresso por número inteiro. 

 

Itens de seleção 

 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento 

do outro conjunto. 

 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 

correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

 

Itens de construção 

 

RESPOSTA CURTA 

A cotação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os critérios de 

classificação das respostas aos itens de resposta curta podem organizar-se por níveis de desempenho. 

 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. 

 

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Prova Escrita Grupo III) integram os 

parâmetros Tema, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, 

Repertório Vocabular, Ortografia. 

 


