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Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova de 

Equivalência à Frequência de Inglês, regulamentada pelo Despacho normativo n.º 7-

A/2022, de 24 de março (vulgo, Regulamento de Exames), que prevê a equivalência à 

frequência do 2.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), constituído por dois anos de 

escolaridade, em conformidade com os planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei 

n.º 55/2018, de 6 de julho, que estabelece os princípios orientadores da organização, 

da gestão e do desenvolvimento dos currículos dos ensinos básico e secundário, bem 

como da avaliação e certificação dos conhecimentos e capacidades desenvolvidos 

pelos alunos, aplicáveis às diversas ofertas curriculares do ensino básico e do ensino 

secundário, e pelo Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto que visa materializar a 

execução dos princípios enunciados neste, definindo as regras de avaliação dos 

alunos que frequentam os três ciclos do ensino básico, atendendo, ainda, aos 

domínios e conteúdos das aprendizagens essenciais definidas para a disciplina /ciclo 

de estudos. 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A classificação da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada 

às unidades, das classificações das duas componentes (escrita e oral) expressas na 

escala de 0 a 100, conforme regulamentado, correspondendo a classificação final da 

disciplina à conversão dessa média conforme escala constante do anexo XII da 

respetiva portaria e acima identificada na Introdução. 
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A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e as orientações presentes no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. A prova centra-se nas 

competências comunicativa, intercultural e estratégica, sendo objeto de avaliação a 

compreensão do oral, o uso da língua, a leitura, a interação e produção escritas, e a 

interação e produção orais. 

 

 Áreas Temáticas 

 

1. Eu e os outros 

2. Estilos de vida 

3. A escola 

4. Interesses 

5. A cidade (locais e atividades) 

6. Viagens e férias 

 

 Leitura e interação e produção escritas 

Interpretação e produção de tipos de texto variados. 

 

 Uso da Língua 

Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica. 

 

 

2. Características e estrutura  

 

2.1. Componente escrita   

             

A componente escrita é constituída por quatro partes – Part I: Listening 

Comprehension; Part II: Reading Comprehension; Part III: Use of English; Part 

IV: Writing. 

Todas as questões da prova são de caráter obrigatório. 

A estrutura da componente escrita sintetiza-se nos quadros 1,2,3 e 4: 
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Quadro 1 – Domínio – Compreensão do oral (Part I: Listening Comprehension) 

Atividades Competências Tipologia de itens Número 

de itens 

Cotação 

(em 

pontos) 

 

 

A 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência semântica 
 

Competência sociolinguística 

Itens de seleção 

 escolha múltipla 

 

 

5 a 7 

 

 

 

 

20  

 

B 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência semântica 
 

Competência sociolinguística 

Itens de seleção 

 associação 
 

 

 

3 a 5 

 

Quadro 2 – Domínio – Compreensão da escrita (Part II: Reading Comprehension) 

Atividades Competências Tipologia de itens Número 

de itens 

Cotação 

(em 

pontos) 

 

 

A 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência gramatical 

 competência semântica 
 
Competência pragmática 

 competência funcional 
 
Competência sociolinguística 

Itens de seleção 

 escolha múltipla 

 

 

 

5 a 7 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência gramatical 

 competência semântica 

 competência ortográfica 
 
Competência pragmática 

 competência discursiva 

 competência 
funcional/estratégica 
 
Competência sociolinguística 

Itens de seleção 

 associação/correspondência 

 

 

 

5 a 7 
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Quadro 3 – Domínio – Funcionamento da língua (Part III: Use of English) 

Atividades Competências Tipologia de itens Número 

de itens 

Cotação 

(em 

pontos) 

 

A 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência semântica 
 
Competência pragmática 

 competência funcional 
 
Competência sociolinguística 

Itens de seleção 

 escolha múltipla   
    

 

 

 

7 a 9 

 

 

 

 

30 

 

 

 

B 

Competência linguística 

 competência gramatical 
 
Competência pragmática 

 competência funcional 
 

Itens de seleção 

 associação (tempos verbais; 
preposições de lugar) 

 

5 a 7 

 

C 

Competência linguística 

 competência gramatical 
 
Competência pragmática 

 competência funcional 
 

Itens de construção 

 reescrita de frases (tempos 
verbais - afirmativa, negativa e 
interrogativa; plural; advérbios 
de frequência) 

 

 

3 a 5 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Domínio – Produção escrita (Part IV: Writing) 

Atividades Competências Tipologia de itens Número de 

itens 

Cotação (em 

pontos) 

 

A 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência gramatical 

 competência semântica 

 competência ortográfica 
 

Competência pragmática 

 competência discursiva 

 competência 
funcional/estratégica 

 

Competência sociolinguística 

Itens de construção 

 um de resposta 
extensa  

 

1 

 

20 
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2.2. Componente oral 

 

A Prova é constituída por 2 partes: 

           Nas 1.ª parte avaliam-se as competências no domínio da expressão e interação 

oral. Serão colocadas questões relacionadas com os temas abordados, valorizando-se a 

compreensão e  adequação do conteúdo da resposta, coerência, vocabulário, correção 

gramatical, pronúncia e fluência. Cotação: 40 pontos. 

            Na 2ª parte, dar-se-á maior ênfase à produção oral, através da descrição de 

imagens. Cotação: 60 pontos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

 

Domínios  

 

Conteúdos  

Cotação 

 (em pontos) 

 

Expressão Oral 

 

 

 

Expressão verbal em interação  

Comunicação oral regulada por técnicas: 

 Adequação comunicativa; 

 Organização das ideias; 

 Organização frásica; 

 Propriedade do vocabulário. 

 

40 

 

60 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens 

 

N.º de itens 

Cotação por item 

 (em pontos) 

Momento de interação verbal                       5 a 7 40 

Breve exposição oral a partir da leitura de uma imagem 1 60 

 
 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

3.1. Prova Escrita 
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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. 

A questão de produção escrita do grupo IV apresenta critérios específicos de 

classificação organizados por níveis de desempenho. A cada um desses níveis é 

atribuída uma única pontuação. Assim, nesta tarefa, são considerados cinco níveis 

(N5, N4, N3, N2 e N1) em cada parâmetro – competência pragmática e 

competência linguística. Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto 

descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho 

observado. Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Nestes 

casos, sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em 

nenhum de dois níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação 

correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificada com zero pontos 

qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho.  

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 na tarefa final, onde a competência linguística só é avaliada 

se o aluno tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação 

mínima na competência pragmática.  

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por 

exemplo, fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero 

pontos. No caso dos itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de 

acordo com o nível de desempenho observado na sua totalidade. 

 

3.2. Prova Oral 

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. 

Na prova oral são considerados cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada 

parâmetro – desenvolvimento temático e coerência; fluência e pronúncia, âmbito e 

correção. 
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4. Duração e tipologia da prova 

          A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova oral a duração de 15 

minutos estipulados por lei, em conformidade com os anexos do Regulamento de 

Exames.  

 

 

5. Material autorizado 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

 

 

 

 

11 de maio de 2022 

 

O Coordenador do Departamento de Línguas A Diretora 

João Augusto Vieira de Moura Resende Maria do Rosário Pinheiro da Cruz Tavares 

 


