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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 
INGLÊS                                                                                                  Maio 2021 
Prova Escrita 21|2021 

3º ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo nº10-A/2021, de 22 de março) 

 
 
 Introdução  
 
O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3ºciclo do ensino 

básico da disciplina de Inglês. 

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

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 
Objeto de avaliação 
A prova de exame tem por referência o Programa de Inglês e o Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas – QECR – (2001) e as Metas Curriculares.  

 
Caracterização da prova 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 
Domínios Cotação 

Grupo I. Leitura 48 pontos 

Grupo II. Gramática 30 pontos 
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Grupo III. Escrita 22 pontos 

 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 
outros domínios. 
 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 
Tipologia de itens Número de itens Cotação por itens 

Itens de seleção Seleção de 
informação 
(verdadeiro/falso 
Associação 
Localização de 
informação específica 

12 a 17 2 a 4 pontos 

Itens de construção Resposta curta 
Completamento 
Transformação 

12 a 17 5 a 10 pontos 

Resposta extensa 1 22 pontos 
 
 
 

Critérios 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 

são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de seleção  
 

TRANSFORMAÇÃO 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

 

COMPLETAMENTO 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 

 

Itens de construção 
 
RESPOSTA CURTA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados.  
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O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada 

com zero pontos. 

 

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. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada 

com zero pontos. 

 

5. Material 
 
A prova é 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 dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
6. Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 


