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Informação-Prova

Prova de Equivalência à Frequência - 6º ano
Inglês - Nível 2 - Prova 06                                                          

2020

2º/3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho)

Prova 06                                                                                   

O  presente  documento  visa  divulgar  as  caraterísticas  da  prova  de  equivalência  à
frequência do 2º ciclo do ensino básico da disciplina de INGLÊS, a realizar em 2020 pelos
alunos. 

As informações sobre o exame apresentadas neste documento não dispensam a consulta
da legislação referida e do Programa da disciplina. O presente documento dá a conhecer
os seguintes aspetos relativos à prova:

 o objeto de avaliação;
 as características e a estrutura;
 os critérios de classificação;
 o material;
 a duração.

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para
que fiquem devidamente informados sobre a prova de exame nacional que irão realizar.

Importa ainda referir que, no exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do
enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação
estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível  de ensino a que o exame diz
respeito.

2. Objeto de avaliação

A prova de exame tem como referência o Programa de Inglês – LEI do Ensino Básico -
2ºciclo e Metas Curriculares.
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A  prova  permite  avaliar  os  objetivos  gerais/competências  que  o  Programa  enuncia,  a
saber:

Domínios:

- Leitura e escrita;

- Gramática;

- Escrita;

- Oralidade.

Conteúdos:

Leitura e escrita:

- Compreender textos curtos e simples sobre assuntos do quotidiano;

- Encontrar informação previsível e concreta em textos simples e de uso comum;

- Elaborar respostas adequadas através de frases simples e curtas.

Gramática:

- Usar a língua inglesa revelando apropriação das regras do sistema e do seu 

funcionamento;

Escrita:

- Utilizar frases simples e curtas para falar de assuntos do quotidiano ou do percurso
pessoal.

Oralidade

3. Características e estrutura

A prova nas suas componentes escrita e oral, consiste na realização de várias atividades 
que recobrem a demonstração de competências integradas de leitura, de escrita e de 
interação oral.

PROVA ESCRITA

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. Esta parte
inclui quatro subgrupos com itens de verdadeiro/falso, completamento de frases, perguntas
de interpretação, elaboração de perguntas para respostas dadas. Cotação: 45 pontos.
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No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do funcionamento da Língua através de
itens  de  reescrita  de  frases,  completamento  de  espaços  visando  a  aplicação  de  itens
gramaticais específicos. Cotação: 40 pontos.

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem do domínio da Escrita, é constituído por 
um item de resposta extensa. Este item é orientado no que respeita à tipologia textual, ao 
tema e à extensão (de 60 a 70 palavras). Cotação: 15 pontos 

Valorização dos domínios e conteúdos na prova escrita:

Domínios Conteúdos Cotação(em pontos)

LEITURA E ESCRITA

- Compreender textos 
curtos e simples sobre 
assuntos do quotidiano;

- Encontrar informação 
previsível e concreta em 
textos simples e de uso 
comum;

- Elaborar respostas 
adequadas através de 
frases simples e curtas.

- Identificação pessoal 
(dados pessoais, família, 
vestuário, profissão);

- A casa (tipologia, 
divisões, mobiliário);

- O tempo (atmosférico, 
horas, datas);

- Gostos e preferências 
(alimentação, tempos 
livres e escola).

- 4 itens – de 1 a 4 pontos

- Total: 45 pontos

GRAMÁTICA

- Usar a língua inglesa 
revelando apropriação das
regras do sistema e do seu
funcionamento;

- Nomes;

- Pronomes;

- Adjetivos;

- Preposições;

- Verbos e tempos verbais 
(Present Simple, Present 
Continuous e Past 
Simple);

- Conjunções;

- Question-words

- 8 itens – de 1 e 5 pontos

- Total: 40 pontos
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ESCRITA

- Utilizar frases simples e 
curtas para falar de 
assuntos do quotidiano ou 
do percurso pessoal.

- Produção de um texto 
escrito relacionado com o 
percurso pessoal e/ou 
aspetos da vida quotidiana
(Daily Routine).

15 pontos

TOTAL 100 pontos

4. Critérios de classificação

PROVA ESCRITA

GRUPO I

Certo

Parcialmente certo

Errado

GRUPO II

Certo

Errado

GRUPO III

11-15 pontos: texto adequado ao tema; 
organização coerente das ideias; erros de
estrutura irrelevantes; vocabulário 
adequado e variado.

6-10 pontos: incoerência na organização 
das ideias; alguns erros de estrutura não 
impeditivos da comunicação; vocabulário 
apropriado, mas pouco variado; alguns 
erros de ortografia.

0-5 pontos: organização de ideias e 
tratamento do tema de forma deficiente; 
muitos erros impeditivos da comunicação;
muitos erros de ortografia; vocabulário 
muito restrito.
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PROVA ORAL

Na componente oral, as tarefas desenvolvem-se em três momentos:
1º Momento: Conversa informal com o aluno (aproximadamente 3-4 minutos)
2º Momento: Descrição de imagens (aproximadamente 2-3 minutos) 
3º Momento: Conversa sobre um tema escolhido pelo aluno ou pelo professor 
(aproximadamente 6-8 minutos)

Cotações: 
1º Momento – 20 pontos
2º Momento – 30 pontos 
3º Momento – 50 pontos

Critérios de classificação
 Correção Linguística:

        - Amplitude e domínio do vocabulário
        - Correção fonética, lexical, morfológica e sintática

 Desenvolvimento Temático:
        - Adequação sociolinguística (relevância temática)
        - Desenvolvimento do tópico (argumentação e exposição de ideias)

 Fluência
       - Coerência
       - Fluência e pronúncia

 Interação
       - Capacidade de interação 
       - Postura adequada

A distribuição de percentagens (100%) de classificação das duas componentes da prova é 
feita da seguinte forma: 

• Prova escrita: 50% 
• Prova oral: 50% 
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5. Material

PROVA ESCRITA
A prova é realizada no enunciado. Os alunos apenas podem utilizar, como material de 
escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
É permitido o uso de dicionários unilingues e/ou bilingues de uso individual.

PROVA ORAL
Não é permitido qualquer tipo de material.

6. Duração

Prova Escrita
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite.
Prova Oral
A prova tem a duração máxima de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar
este limite.
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