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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS maio de 2020 

 

PROVA /06 | 2020 

 

2º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2.° Cic lo da 

disciplina de Inglês, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Inglês do Ensino Básico, as Metas Curriculares e as Aprendizagens 

previstas para o 2º ciclo, e permite avaliar aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita  e oral, de 

duração limitada, nos domínios da Leitura, da Escrita e da Oralidade.  

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada em dois momentos, sendo constituída por uma prova escrita e uma prova oral, ambas de 

realização obrigatória. 

Cada uma das partes da prova é cotada para 100 pontos. 

 

Prova Escrita 

Na prova escrita as perguntas podem ter como suporte um ou mais textos. 

 

A prova escrita incide sobre os seguintes domínios: 

Grupo I — Reading + Use of English (Compreensão da Leitura + Vocabulário e Gramática) 

Grupo II — Writing (Produção Escrita) 

 

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

A tipologia de pergunta e o número de itens apresentam-se no Quadro 1. 

 

Provas de equivalência à frequência 
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Quadro 1 — Tipologia e número de itens  

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Resposta 

curta 

Itens de 

seleção 

Verdadeiro/Falso ou Escolha múltipla 

Associação 

 

10 

8 

 

Itens de 

construção 

 

Resposta curta 

Resposta restrita                                                  

        16 

         5 

Resposta 

longa 

 

(Tipo composição – resposta orientada) 1 

 

Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação e de resposta curta podem apresentar -se sob a forma de 

tarefas de completamento. 

Prova Oral 

Na prova oral valorizam-se os seguintes Domínios: Leitura, Compreensão g lobal e Compreensão seletiva, 

Produção e Interação. A gramática, a correção morfossintática, a adequação e variedade do léxico e a correção 

fonológica serão avaliadas ao longo dos três momentos da prova.  

O Quadro 2 apresenta a estrutura e os conteúdos de cada momento. 

Quadro 2 — Estrutura e conteúdos 

Estrutura Tempo Conteúdos 

1º Momento 

(entrevista dir igida) 
3 minutos  Apr esentação pessoal; 

 Ex pressão de gostos, preferências e desejos. 

2º Momento 

(monólogo) 
5 minutos 

 Descr ição de imagens; 

 Leitura; 

 Or ganização de informação. 
3º Momento 

(inter ação aluno/ex aminador ) 
7 minutos  Análise de tex tos; 

 Ar gumentação. 

 

Material 

Prova escrita 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

Não é permitida a consulta de dicionário bilingue.  

Não é permitido o uso de corretor. 

Prova oral 

O material é fornecido pela escola. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 mais 15 minutos, respetivamente para a prova escrita e para a prova oral.  


