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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Inglês 06 1.ª / 2.ª Fase 2019 

 

Prova 06 | 2019 
 

6.º Ano de Escolaridade – 2.º Ciclo do Ensino Básico  

Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro  

 

PROVA ESCRITA – 50% 

 

1. Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 2.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2019 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 

17/2016. 

Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 1F/2016, bem 

como o Despacho n.º 1-G/2016. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida e do Programa da disciplina. 
 

2. Objeto de avaliação, caraterísticas e estrutura 

 Prova escrita de oito páginas, dividida em três grupos de itens. 

 No grupo I avalia-se a aprendizagem nos domínios da leitura e da escrita. 

 No grupo II avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da 

Língua. 

 No grupo III avalia-se a aprendizagem no domínio da Escrita. 

 A prova inclui itens de substituição (Grupo I), de construção (Grupos I e II) e 

de resposta extensa (Grupo III). 
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Grupo Estrutura Objeto de Avaliação Cotação 

I 

 Texto 

 Questionário direto 

 Antónimos 

 Construção de 

perguntas 

 Apreender o sentido global de um texto; 

 Revelar competência interpretativa de um texto; 

 Selecionar o essencial do texto; 

 Transmitir respostas corretas no seu duplo aspeto de 

forma e conteúdo. 

50% 

II 
 Exercícios 

gramaticais 

 Verificar o domínio dos conhecimentos 

morfossintáticos constantes do programa; 

 Revelar conhecimentos de conteúdos gramaticais; 

 Conjugar corretamente os verbos. 

30% 

III 
 Composição 

relacionada com as 

áreas temáticas 

 Desenvolver com clareza o tema proposto; 

 Revelar a capacidade de utilizar adequadamente o 

vocabulário e estruturas estudados; 

20% 

 

 

2. Critérios gerais de classificação 

 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

No exercício A será valorizada a 

compreensão do texto, a correção 

linguística e a expressão das ideias. 

No exercício B. só será atribuída a 

cotação total se a palavra utilizada for 

a mais adequada. 

No exercício C. será valorizado o 

sentido, a correção das formas 

verbais e a ordem das palavras na 

frase. 

Aplicar-se-á o critério de 

Certo /Errado. 

Será valorizado o uso 

correto da estrutura. 

Será valorizada a 

adequação do tempo verbal 

à frase e a construção 

correta da forma verbal. 

 

O tema proposto, e só 

esse, terá de ser tratado 

respeitando os tópicos 

sugeridos. 

Será ainda tomada em 

conta a correção linguística, 

ortográfica e vocabular. 
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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 de zero a cem. 

 A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma 

resposta escrita integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização 

de três pontos. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

 

4. Material 

A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul escura ou preta.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

PROVA ORAL DE INGLÊS - PESO 50% 

Duração da Prova: 15 minutos                                                                                                                                                           

1. Objeto de Avaliação 

No Exame de Equivalência à Frequência de Inglês 2ºCiclo será avaliada, no âmbito 

dos temas organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de 

duração limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente: 

 comentar imagens; 

 ler um texto;  

 compreender um texto simples com vocabulário limitado; 
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 reconhecer informação que lhe é familiar;  

 identificar no texto sinónimos ou antónimos de palavras / expressões; 

 interpretar o texto elaborando respostas a perguntas apresentadas; 

 interagir oralmente em situações simples, dentro dos conteúdos temáticos  a 

seguir mencionados. 

 

Não sendo relevante para a construção do exame a valorização relativa de cada um 

dos conteúdos temáticos, todos serão passíveis de serem abordados no exame. 

 

2. Características e Estrutura 

O exame está organizado por grupos de itens. 

Alguns dos itens / grupos de itens podem conter informações fornecidas por meio de 

diferentes suportes, como, por exemplo, textos e imagens. 

Alguns dos itens podem incidir sobre a aprendizagem feita no âmbito das 

experiências educativas realizadas em contexto de sala de aula. 

O exame é constituído por itens de leitura e compreensão de texto e por itens de 

construção oral (resposta curta). 

 

3. Material 

Não é permitido o uso de dicionário. 

 

4. Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

 

 


