INFORMAÇÃO-PROVA
PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Inglês – Prova Escrita
Prova 06| 2022
2º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º ciclo da disciplina de Inglês, a realizar em 2022, nomeadamente:







Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Material
Duração
Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Inglês do 2º ciclo do Ensino Básico e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
Os temas/conteúdos que constituem o objeto de avaliação das áreas de Inglês são os que a seguir se discriminam:




Leitura e exploração de texto
Léxico e gramática
Produção escrita

Caracterização da prova
O aluno realiza a prova no enunciado.
A prova é constituída por duas componentes: uma prova escrita e uma prova oral.
A prova escrita é cotada para 100 pontos.

A prova apresenta três grupos de itens.
A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios

Grupos

Cotação
(em pontos)

Conteúdos/Temas

I

Leitura e exploração de texto

37

II

Léxico e gramática

41

III

Produção escrita

22

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

Número de
itens

Tipologia de itens

Completar frases retirando
informação do texto
ITENS DE SELEÇÃO

Verdadeiro / Falso

A - 10
4

Perguntas sobre o texto

B- 8
C – 15
D- 4

Escolha múltipla

A–8

Completar lacunas com a forma correta do verbo

B–8

Completar lacunas com “Interrogative expressions”
ITENS DE CONSTRUÇÃO

Cotação por item
(em pontos)

C–5

Inserir preposições na frase
Escolha múltipla

8

Construção de frases nas formas negativa e interrogativa
Ordenar palavras escrevendo
frases com sentido

Elaboração de um texto a partir de informação dada

D- 5
E – 5 / F- 5
G- 5

A - 22
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Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével.
As respostas são registadas no enunciado da Prova.
Não é permitida a consulta do dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais de correção e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
Itens de seleção
I
A - COMPLETAR FRASES
Resposta correta / Incorreta
B - VERDADEIRO / FALSO
Resposta correta / Incorreta
C- PERGUNTAS SOBRE O TEXTO / RETIRAR INFORMAÇÃO DO TEXTO
As respostas com conteúdo parcialmente adequado terão a classificação de 1 ponto.
Os erros de estrutura terão o desconto de 1 ponto.

D – ESCOLHA MÚLTIPLA
Resposta correta / Incorreta

Itens de construção
II
A-B-C-D-E-F
Resposta correta / Incorreta
G
Resposta correta / Incorreta / Parcialmente correta
A frase resultante terá de ser coerente quanto ao sentido. A ordem incorreta das palavras na frase será
penalizada.

III
A
Um texto que não satisfaça o número de frases pedido (11) terá o desconto de dois pontos por cada frase
em falta. Se a mensagem for inintelígivel, será atribuída a classificação de zero pontos.
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