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Informação - Prova de Equivalência à Frequência  

Inglês 

 

Prova 45/2020 (Prova Escrita) 

1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Introdução 

O presente documento divulga a informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência de 

Inglês do 1º Ciclo, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto da avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês, do 1.º Ciclo do Ensino Básico, é constituída 

por uma prova escrita e uma prova oral. Este documento visa divulgar as características da 

prova escrita. 

 

Objeto da avaliação 
 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor e permite avaliar as 

aprendizagens desenvolvidas nos domínios da Compreensão Oral e Escrita, da Interação e 

Produção Escrita e do Funcionamento da Língua, passíveis de avaliação numa prova escrita 

de duração limitada.  
 

 

Características e estrutura 

 

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes domínios e conteúdos programáticos da 

disciplina. A valorização dos domínios da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Valorização dos domínios 

Domínios Cotação (em pontos) 

 Grupo I – Listening (Compreensão oral) 20 

 Grupo II –Reading comprehension 60 

Grupo III –Use of English (Funcionamento da Língua) 10 

Grupo IV– Written Interaction/ Production 

(Interação/Produção Escrita) 
10 

 

Em cada grupo, além dos domínios em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios. 

No grupo I avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão oral. Neste grupo deverão 

ser selecionadas as opções corretas e colorir segundo as orientações dadas. 

Grupo II avalia-se a aprendizagem nos domínios da leitura e escrita. Neste grupo terão 

exercícios de completamento, escolha múltipla, legendagem e associação. 

Grupo III avalia-se a aprendizagem no domínio da gramática, através de itens de 

completamento e associação. 

O Grupo IV permite avaliar competências no domínio da produção escrita. Neste grupo terão 

de descrever, por escrito, uma imagem dada. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação 

Legendagem 

Completamento 

6 a 12 2 a 12 

Itens de construção 

Completamento 

Resposta curta 

Resposta restrita 

6 a 12 2 a 10 

Resposta extensa 1 10 

 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 
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Critérios gerais de classificação 

 

A classificação da prova escrita resulta da aplicação dos critérios de correção definidos para 

cada item e é expressa na escala percentual de 0 a 100. 

As provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita e oral), a 

classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas 

componentes, expressas na escala de 0 a 100. A classificação final é expressa por uma menção 

de acordo com o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Escala de conversão  

CLASSIFICAÇÃO MENÇÃO 

0 a 19 
Insuficiente 

20 a 49 

50 a 69 Suficiente 

70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom 

Duração 

 

A Prova de Equivalência à Frequência de Inglês tem a duração total de 75 minutos. 

 

Componente escrita: 60 minutos 

Componente oral: 15 minutos (duração máxima). 

 

Material autorizado 

 

Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Dicionário unilingue e ou bilingue, em suporte de papel. 

Não é permitido o uso de corretor. 


