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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
2017 | 2018 

2º Ciclo do Ensino Básico, disciplina de Inglês 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as metas curriculares de Inglês do Ensino Básico 
consultável em http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0  

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios de interpretação e produção escrita e do 
uso da Língua Inglesa. 

 
2. Caracterização da prova 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é constituída por 3 Grupos.  

A prova é cotada para 100 pontos 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte: 

 

Domínio / Tema Conteúdos Tipologia de itens Item cotação 

 

 Me and my family 
 

 Describing people 
 

 Jobs 
 

 School and Free 
time activities 

 

 Daily Routine 
 

 Holidays 

 

 Funções da linguagem e 
vocabulário de acordo 
com as unidades 
temáticas 

Grupo I 
Itens de seleção 
A • Associação / 
Correspondência 
 
Itens de construção 
B • Resposta restrita 

 

 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
 
 

2 
 
 
 

4 
 

(34) 

 

 Itens gramaticais 
constantes no programa: 

 Estrutura da frase 

 Aplicação dos tempos 
verbais: Present Simple e 
Present Continuous; 

 Question words; 

 Personal Pronouns; 

 Possessive Determiners 

Grupo II 
Itens de construção 
A • Resposta restrita 
B • Transformação 
E • Construção de 
frases, com aplicação 
correta de tempos 
verbais Itens de 
seleção 
 
Itens de seleção 
C • Aplicação correta 
de pronomes pessoais 
e determinantes 
possessivos 
D • Aplicação correta 
de tempos verbais 

 
 
 
5 
5 
4 
 
 
 
 

 
7 
 
 
 

10 

 
 
 

3 
2 
2 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

1 
(50) 

 Grupo III 
  

http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0
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 Construção de um texto 
relacionado com o tema 

Item de construção 
• Resposta extensa 

1 16 

Total    100 

 

3. Critérios gerais de classificação 
 

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

Itens de seleção 
Itens de Associação / Tempo verbal certo ou errado / Palavra certa ou errada  
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 
opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 

Itens de transformação 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 
completa e gramaticalmente correta. 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
 

Itens de construção 
Itens de resposta curta / Itens de resposta extensa 
Nos itens de resposta curta, 1. a cotação total do item é atribuída às respostas totalmente 
corretas; 2. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com 
os critérios específicos. 
Nos itens de resposta extensa, existem níveis de desempenho ou etapas a que corresponde uma 
dada pontuação formados pelos seguintes descritores: 
 

Descritores Itens de  
resposta extensa 

O examinando trata o tema de forma clara, apresentando boa organização 
das ideias. Apresenta correção morfossintática e vocabulário rico e 
apropriado. Escreve com muito poucos ou nenhuns erros de grafia e 
pontuação. 

13 a 16 pontos 

O examinando trata o tema de forma clara, apresentando uma sequência de 
ideias coerente. Apresenta correção morfossintáctica, embora com falhas 
ocasionais ao nível das estruturas básicas da língua. Emprega vocabulário 
comum, mas apropriado. Escreve com poucos erros de grafia e pontuação. 

9 a 12 pontos 

O examinando trata o tema de forma relativamente clara, embora com 
alguma deficiência na organização das ideias e incorreções 
morfossintáticas. Emprega vocabulário comum, pontualmente não 
apropriado, escrevendo com alguns erros de grafia e pontuação. Os erros 
que ocorrem não prejudicam a compreensão da mensagem. 

5 a 8 pontos 

O examinando trata o tema de forma deficiente, revelando dificuldade de 
comunicação e de organização das ideias. Apresenta muitos erros de 
estrutura morfossintática, de grafia e de pontuação. Emprega vocabulário 
muito pobre e pouco adequado. 

0 a 4 pontos 
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4. Material 

Material que o aluno pode /deve usar: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Material que o aluno não pode usar: dicionário, corretor, lápis. 
 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, de acordo com o despacho normativo nº4-A/2018 de 14-02. 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico de _____ / _____ / _____ 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

_____________________________________________________ 

João Manuel Rodrigues Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


