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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

 

3º ciclo do Ensino Básico 

 (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 

 

INGLÊS (LE1) - 21 

 

TIPO DE PROVA: Componente ESCRITA + Componente Oral (E+O)

 
 

1. Introdução 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objeto de avaliação  

• Características e estrutura  

• Critérios de classificação  

• Material  

• Duração 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de exame tem por referência os documentos curriculares em vigor (programa da 

disciplina de Inglês relativo ao 3º ciclo do ensino básico e Aprendizagens Essenciais (disponível 

em Inglês | Direção-Geral da Educação (mec.pt)).  
Os conteúdos em avaliação e a respetiva valorização são apresentados nas Tabelas 1 e 2.  

 

3. Características e estrutura da prova 

A prova está organizada em duas partes: escrita e oral.  

Cada prova é cotada para 100 pontos. 

Os itens são de tipologia diversificada, de acordo com as aprendizagens e competências que se 
pretende avaliar, nomeadamente:  

 
 
Tipo de prova: Prova escrita (Listening, Reading, Writing) 

- Exercício de Listening 

- Exercício de pré-leitura 

- Exercicio de T/F 

- Perguntas de interpretação 

- Exercícios de gramática (preenchimento de espaços e rephrasing) 

- Produção de texto 

Todas as páginas da prova estão numeradas.  
A prova termina com a palavra FIM. 
 

 

 

https://www.dge.mec.pt/ingl%C3%AAs
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Tabela 1.  

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

Listening 

 
 

 

Preenchimento de 

espaços ou seleção 
de resposta correta 6 a 10 1 a 5 

Reading Pre Leitura 
 

 
Verdadeiro/Falso 

Ou Escolha múltipla 

 
 

Leitura de texto e 
perguntas de 

interpretação 

1 

 
 

4 a 8 

 
 

 
4 a 8 

 
2 a 5 

 
 

2 a 4 

 
 

 
3 a 6 

 

 
Writing 

 
Resposta extensa 1 a 2 10 a 25 

 
Grammar 

 
Prenchimento de 

espaços ou reescrita 
5 a 8 2 a 3 

 

 

 

Tipo de prova: Prova oral (Speaking) 

- Identificação e resposta a perguntas pessoais 

- Descrição de uma imagem 

- Produção oral (se possível em pares) 

Tabela 2. 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

Parte 1 
 

 
 

Perguntas de 
natureza pessoal 

5 a 8 

 

2 a 6 
 

 

Parte 2 

 

Descrição de imagem  1 25 

 

Parte 3 

 

Produção oral 

(contexto) 
1 35 
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4. Critérios gerais de classificação 

Prova escrita: 

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. 
No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 
Prova oral: 

A classificação será feita tendo em conta os critérios em anexo na tabela 2. 
 

5. Material 

O examinando 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 da prova escrita são registadas no enunciado da prova. 
 

6. Duração 

Componente Escrita – 90 minutos.  

Componente Oral – 15 minutos. 

 

 


