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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Inglês - Prova Escrita 2020 

Prova _45_ 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do programa da 

disciplina. 

Importa ainda refletir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens 

e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo programa, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos inerentes à prova: 

1. Objeto de avaliação; 

2. Características e estrutura; 

3. Critérios de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor - Programa e Metas Curriculares de Inglês do 

Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais. 

Esta prova, de duração limitada, apenas permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências 

enunciadas no programa; contudo, a sua resolução poderá implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no 

programa, mas não expressas nesta informação. 

 

2. Caracterização e estrutura da prova 

A prova escrita é cotada para 100 pontos, estando organizada em quatro grupos de itens que visam a avaliação 

dos domínios apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 — Distribuição da cotação 

Grupos Domínios Cotação (em pontos) 

Grupo I – Audição (Listening)  30 

Grupo II – Leitura (Reading)  20 

Grupo III    –Expressão escrita (Writing) 50 
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3. 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 expressa por um número inteiro. 

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

pontos. 

Nos itens de construção e de completamento, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 

Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas de acordo com os critérios específicos. 

O aluno deverá responder corretamente às questões, utilizar vocabulário adequado e aplicar corretamente as 

estruturas morfossintáticas. 

Relativamente ao tipo de resposta, os itens classificam-se em itens de seleção e itens de construção. 

Os itens de seleção implicam a escolha da resposta correta a partir de várias opções dadas e podem apresentar 

os seguintes formatos: 

● escolha múltipla; 

● associação/correspondência; 

● ordenação. 

 

Os itens de construção implicam a escolha da resposta correta a partir de várias opções dadas e podem 

apresentar os seguintes formatos: 

● completamento; 

● resposta restrita; 

●  resposta curta; 

● legendagem. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação total do item só 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. 

Nos itens de associação/correspondência, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
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Nos itens de 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 qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, os critérios de classificação podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta curta em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de 

desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são 

classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

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

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se 

apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída 

a classificação de zero pontos. 

Nos itens de completamento, os critérios de classificação podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de completamento, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase, num texto 

ou noutro suporte, mediante a seleção de palavras ou de expressões fornecidas. Na classificação das  

respostas a estes itens, pode ser atribuída pontuação a respostas parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos. 

Nos itens de legendagem, os critérios de classificação podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de legendagem, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco de acordo com uma 

imagem, mediante a seleção de palavras ou de expressões fornecidas. Na classificação das respostas a estes 

itens, pode ser atribuída pontuação a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Fatores de desvalorização  

● As respostas ilegíveis, indicadas de forma equívoca ou que não correspondam ao solicitado não serão  

 



 

Página 4 de 4 
 

● pontuadas. 

● Falta de precisão e incoerência relativamente à informação selecionada. 

● Organização incorreta das ideias. 

● Inadequação de estratégias discursivas. 

● Ausência de sentido. 

● Vazio de conteúdo das respostas. 

● Falta de clareza. 

● Interpretação incorreta. 

● Transcrição pura e simples do texto. 

● Erros lexicais, ortográficos e morfossintáticos. 
 

 

4. Material 

A prova será realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionários, nem o uso de corretor. 

 

5. Duração 

A prova terá duração de 60 minutos. 


