
 

 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE CAPELAS 

Escola EB 2,3 de Capelas  
 

 

Informação-Prova de Equivalência à Frequência 

INGLÊS – Prova 21 

3. º Ciclo do Ensino Básico (Este documento é válido para a 1.ª e a 2.ª Fase) 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março 2022 

 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 
 

 
Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (o Programa, o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Inglês do Ensino Básico). Na prova, são objeto de 

avaliação a competência comunicativa, nas vertentes da compreensão/expressão escritas e compreensão/ 

expressão orais. 

 

Caracterização da prova 
 

A prova é constituída por dois momentos: uma escrita e outra oral. 

A prova escrita é constituída por um único Caderno e incide sobre a compreensão do oral, a Leitura, 

Gramática e Escrita. A mesma inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção 

(por exemplo, resposta restrita e resposta extensa).  

O domínio da compreensão do oral é avaliado no início da componente escrita. A prova oral incide sobre as 

aprendizagens definidas para o final do 3.º Ciclo do Ensino Básico e é constituída por três momentos, 

permitindo avaliar se o aluno é capaz de responder a perguntas de carácter pessoal, ler expressivamente, 

produzir um discurso oral correto em termos formais e lexicais e adequar o seu discurso à situação 

comunicativa. 
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Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos e imagens. A sequência 

dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa ou à sequência dos seus conteúdos e 

podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa. 

A prova é cotada para 100 pontos e estes deverão constar do enunciado da mesma. A prova escrita bem 

como a prova oral terão um peso de 50% na classificação final. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1 e a tipologia de itens apresenta-se no quadro 

2. 

Quadro 1 — Valorização dos domínios 
 

 
Domínios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prova escrita 

Compreensão Oral 

A partir de um suporte áudio e consiste na realização de uma ou mais tarefas de graus de 

complexidade variáveis. 
 

Compreensão Escrita 

  Temas:  

✓ Campos de férias / intercâmbio escolar 

✓ Novas tecnologias 

✓ A saúde 
 

A. Classifica as frases corretamente e procura evidências que justifiquem a opção. 

B. Identifica corretamente as escolhas múltiplas. 

C. Identifica os referenciais. 

D. Responde às questões de compreensão. 

Léxico e Gramática 

Compreende os seguintes itens morfossintáticos e léxico semânticos: verb tenses, If clauses (type I 

and II), relatives, connectors. 

A. Preenche espaços visando compreensão/ domínio de vocabulário/ aplicação de itens 

gramaticais específicos (if clauses, verb tenses) 

B. Completa frases (if clauses) 

C. Reescreve frases de sentido paralelo a frases dadas (correlative conjunctions; unless, relative 

clauses). 

 

Produção escrita 

Produção escrita de um texto em língua inglesa, sendo propostos dois temas em alternativa (80 a 

100 palavras). 

 
 Temas:  

✓ Campos de férias / intercâmbio escolar 

✓ Novas Tecnologias 

✓ A saúde  
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A tipologia de itens apresenta-se no Quadro 2. 

 
Quadro 2 — Tipologia 

Prova Escrita 
 

  

Tipologia de itens 

 
 
 
 

 
Compreensão 

oral e escrita 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

• Escolha múltipla 

• Preenchimento de espaços 

• Identificação das frases corretas e procura de evidências que justifiquem a opção. 

• Identificação de referenciais 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 

• Resposta longa 

  

 
 

 
Léxico e Gramática 

 
ITENS DE SELEÇÃO 

 

• Preenchimento de espaços 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 

• Completação de frases 

• Reescrita de frases 

  

 
 

Produção escrita 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 

• Produção de textos 
  

Domínios 

 
 
 
 

Prova oral 

Leitura 

      Temas:  

✓ Campos de férias / intercâmbio escolar 

✓ Novas Tecnologias 

✓ A saúde 

Oralidade 
 

• Compreensão oral de um documento 

• Interação professor/ aluno 

• Produção oral (opinião ou comentário a partir de suportes variados). 
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Prova Oral 
 

 

 
Prova Oral 

 

Tipologia de itens 

• Responder a perguntas de caráter pessoal: identificação, gostos, preferências, hábitos… 

• Descrever uma imagem. 

• Expressar ideias/opiniões sobre o tópico apresentado na imagem. 

 
 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é 

permitido o uso de corretor e de dicionário unilingue ou bilingue. 

Na Prova Oral, os alunos não poderão recorrer a qualquer tipo de material para além do fornecido pelo júri da Prova. 

 
Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A parte da compreensão do oral realiza-se nos primeiros quinze 

minutos da prova escrita. 

A prova oral é individual e tem uma duração máxima de 15 minutos. 


