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Ano Letivo de 2021/2022 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Inglês               2022 

Código da prova – 45  

 
4º Ano de Escolaridade  
Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

Modalidade da prova: Prova oral / Prova Escrita 

Duração: Prova Escrita: 60 minutos  

     Prova oral: 15 minutos  

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, da componente de Inglês a realizar em 2022, nomeadamente:  

1. Objeto de avaliação  

2. Caracterização da prova | Estrutura e Duração | Material  

3. Critérios gerais de classificação 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais, permitindo avaliar aprendizagens passíveis de avaliação em prova escrita e prova oral de 

duração limitada. A prova escrita avalia a competência comunicativa nos domínios da Leitura (R), Escrita 

(W) e Domínio intercultural (ID). A prova oral avalia a competência comunicativa nos domínios da 

Compreensão oral (LC), Interação oral (SI) e Produção oral (SP). 

 

2. Caracterização da prova | Estrutura e Duração | Material 

PROVA DOMÍNIOS ESTRUTURA E DURAÇÃO MATERIAL 

INGLÊS (45) 
 

Competência Comunicativa 

Competência Intercultural 

 

Competência Estratégica 

A prova é constituída por um 

único caderno.  

A prova oral é realizada antes 

da prova escrita. 

Prova Oral – 15 minutos 

Prova Escrita – 60 minutos 

Requerido ao aluno:  

- Caneta ou 

esferográfica de tinta 

azul ou preta 

- Lápis 

- Borracha 

- Afia 

Não é permitido:  

- Corretor 
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As respostas são registadas no enunciado.  

Alguns itens têm informação fornecida, através de diferentes suportes (figuras, tabelas, textos, gráficos 

ou outros). 

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.  

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho. 

A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação.  

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

A prova é cotada para 100 pontos.  

 

ITENS DE SELEÇÃO  

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

a opção correta.  

Nos itens de associação simples, legendagem e de ordenação, a cotação do item só é atribuída às 

respostas integralmente corretas e completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero 

pontos. 

 

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. 

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

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 


