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INFORMAÇÃO – PROVA ESCRITA 

INGLÊS      2022 
 

Código da Prova 21 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3ºCiclo do Ensino Básico  
 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova escrita de equivalência do 3º 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 os documentos curriculares em vigor, nomeadamente o Programa de  Inglês, 3.º Ciclo, LE I 

e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas — QECR (2001). No projeto de construção das provas de 

equivalência à frequência de Inglês, no 3.º ciclo do ensino básico, prevê-se a aplicação de duas provas (uma escrita e 

uma oral, com a duração de 90 minutos e a duração máxima de 15 minutos, respetivamente), com competências 

específicas, que contemplem e tenham como objeto de avaliação as várias vertentes da competência comunicativa. 

No ano letivo de 2021/22, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão da escrita, 

da produção escrita, do funcionamento da língua e da interação (oral e escrita). O desempenho dos alunos envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e Interpretação de Textos e 

Sociocultural, bem como os   respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo Programa. 

Não são objeto de avaliação conteúdos específicos da Leitura Extensiva e da língua inglesa  previstos para o 9.º ano. 

Os conteúdos programáticos serão testados em duas partes (Prova Escrita e Prova Oral), através da ativação das 

seguintes competências (por referência ao QECR). 

 

 

 

 

 

Competências 
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Quadro 1 – Partes da prova e competências ativadas 

Parte I – Prova Escrita Competências ativadas 

 

 
I. Compreensão da escrita (leitura) 

 Competência linguística (especificamente, competência 
lexical e competência semântica) 

 Competência pragmática (especificamente, competência discursiva 
e competência funcional) 

 
II. Funcionamento de língua 

 Competência lexical 

 Competência gramatical 

 Competência semântica 

 
III. Produção escrita 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

Parte II – Prova Oral Competências ativadas 

I. Interação oral  Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

Parte I – Prova Escrita  

A Prova Escrita está dividida em 3 grupos que contemplarão as seguintes vertentes: 

I. Compreensão da escrita - consiste na realização de uma ou mais atividades de compreensão/interpretação de um 

texto. Os itens apresentados visam avaliar    o desempenho dos alunos a diferentes níveis:  

(i) apropriação do sentido global do texto; 

(ii) deteção/reutilização de informação veiculada pelo texto; 

 Pode incluir os tipos de itens seguintes: 

1. Itens de seleção: de escolha múltipla, associação/correspondência e de ordenação; 

2. Itens de construção: de resposta curta e de resposta extensa. 

II. Funcionamento de língua – consiste na realização de várias atividades de aplicação de  conteúdos linguísticos, 

funcionais e discursivos. 

Pode incluir os tipos de itens seguintes: 

1. Itens de seleção: de escolha múltipla, associação/correspondência e de ordenação; 

2. Itens de construção: de resposta curta e de resposta restrita. 

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

forma de tarefas de completamento. 

III. Produção escrita – consiste na realização de uma atividade de produção de texto, cujos temas se inserem nas 

áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no programa. 
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O instrumento de avaliação apresentará a estrutura seguinte: 

Atividade Tipo de texto de suporte/ 

a produzir 

Tipologia de itens Número 

de itens 

Cotação por 

atividade 

I - Compreensão 
da  escrita (leitura) 

Imagens 
Listas de palavras 
Texto selecionado de 
entre os tipos de 
enunciados no Programa 

Itens de seleção e/ou construção 
(resposta curta ou restrita) 
Itens de construção  
(resposta curta e resposta extensa) 

 
3 a 5 

 
40 pontos 

II - Estrutura e 
Funcionamento          da 
língua 

Selecionados de entre os 
tipos de enunciados no 
Programa 

Itens de seleção e/ou construção 
(resposta curta, restrita ou extensa) 

 
3 a 5 

 
40 pontos 

III - Produção 
Escrita 

Selecionados de entre os 
tipos de enunciados no 
Programa 

Itens de construção 
(resposta extensa) 

 
1 

 
20 pontos 

 

A prova terá questões com alíneas referentes aos temas que foram selecionados e que constam nesta informação.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos domínios e dos conteúdos apresenta-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Valorização relativa dos domínios e dos conteúdos 

Parte de compreensão escrita e uso da língua 
Esta parte consiste na realização de três atividades de compreensão/interpretação do texto apresentado e cujo 
tema se insere nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no programa.  
Atividade Objetivo 

da atividade 
Conteúdos associados Tipologia de itens Critérios de correção Nº de itens e cotação 

por atividade 

Grupo I: este grupo destina-se a avaliar: a compreensão de um texto de forma geral e em pormenor. 

I. A Selecionar a 
informação 
adequada 

Lexicais 
Vocabulário relacionado 
com as unidades 
temáticas. 

Completar frases acerca 
do texto 

Certo / Errado  4x2=  
8 pontos 

I. B Identificar a expressão 
adequada 

Certo/Errado 3x4=  
12 pontos 

I. C Selecionar a 
palavra adequada 

 Identificar sinónimos/ 
antónimos 

Certo / Errado 4x2=  
8 pontos 

I. D Selecionar a 
informação 
adequada 

Responder a questões 
do texto 

Certo / Parcialmente 
Certo / Errado 

4x3=  
12 pontos 

Grupo II: este grupo destina-se a avaliar: a aplicação de estruturas gramaticais. 

II. A  Utilizar  
funcionalmente 
as estruturas 
adquiridas 

Uso da Língua 
Tempos verbais 
Condicionais  (Tipo I e II) 
Discurso Indireto 
Orações Relativas 

Completar espaços Certo / Errado 6x2= 
12 pontos 

II. B Transformar frases Certo / Parcialmente 
Certo / Errado 

3x4= 
12 pontos 

II. C  Juntar frases Certo / Parcialmente 
Certo / Errado 

4x4=  
16 pontos  

Grupo III: este grupo destina-se a avaliar a produção de um texto adequado e coeso, revelando conhecimentos da área temática abordada e 
utilizando o material linguístico necessário às intenções comunicativas. 

III. A Produzir 
autonomamente 
um texto lógico e 
coerente, 
utilizando 
estruturas lexicais 
adequadas ao 
tema. 

Relacionado com o tema 
do texto 
 

Produção de um texto 
sobre o tema.  

A distribuição da 
cotação contempla: 

 Adequação ao tema 
proposto; 

 Organização de 
ideias; 

 Correção de 
estrutura; 

 Utilização de 
vocabulário adequado 
e variado; 

 Correção ortográfica. 

20 pontos 

Total 100 pontos 
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NOTA: O examinando realiza a prova em folha própria e fornecida pela escola. 

Material 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

Não é permitido o uso de dicionários unilingues ou bilingues.  

Não é permitido o uso do telemóvel. 

 
Duração 

A aplicação dos instrumentos de avaliação não poderá ultrapassar os tempos indicados para cada  parte – 90 minutos 

para a prova escrita. Não há tolerância.  

 
 


