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Inglês 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 45 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Escrita   Diretores de Turma 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 

 

 

Objeto da Avaliação 

Esta prova pretende avaliar a aprendizagem passível de avaliação em prova escrita de duração limitada, 

tendo por referência as Aprendizagens Essenciais de Inglês, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. 

 

Caracterização da Prova 

A prova é constituída por dois grupos e é realizada no enunciado.  

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Grupos Domínios Cotação 
(em pontos) 

I Compreensão oral 30 

II Compreensão e produção escritas 70 

Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

O Grupo I permite avaliar a aprendizagem no domínio da compreensão oral e tem como suporte três 

exercícios de audição.  
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O Grupo II permite avaliar a aprendizagem nos domínios da compreensão e produção escritas quer no 

aspeto gramatical quer no que se refere ao vocabulário.  

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

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

Grupo I Itens de seleção 

Escolha múltipla 

Associação 

Ordenação 

 

1 a 3 

 
5 a 10 

Grupo II 

Itens de seleção 

Verdadeiro e falso 

Escolha múltipla 

Associação  

Completamento 

            3 a 6 5 a 10 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta restrita  

Resposta extensa 

1 a 2  5 a 10 

Notas: 

- Alguns dos itens de associação podem apresentar-se sob a forma de atividades de ligação. 

- Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de 

completamento. 

-  Nos itens de seleção e nos itens de construção dever-se-á utilizar um vocabulário acessível, 

evidenciar clareza de objetivos (perguntas diretas) e evitar complexidade e ambiguidade 

linguísticas. 

 

Material 

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

O aluno pode usar lápis de cor. 

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A componente escrita da prova tem a duração de 60 minutos.  
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Critérios gerais de classificação 

De acordo com o previsto no n.º 7 do artigo 12.º, do Despacho Normativo nº 7-A/2022, nas Provas de 

Equivalência à Frequência constituídas por duas componentes, a classificação da disciplina corresponde à 

média aritmética simples das classificações das duas componentes (oral e escrita), expressas de 0 a 100. 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de 

classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Se o aluno 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.  

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, 

uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 

consideração. Para a generalidade dos itens, são considerados de um a três níveis. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 

elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. 

Itens de construção 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido.  

Quando, nos critérios específicos, é fornecido um exemplo de resposta, podem ser aceites outras 

formulações, desde que a informação seja verdadeira de acordo com o texto e responda, de facto, ao 

solicitado. 

Quando, nos critérios específicos, é fornecida uma chave, não podem ser aceites respostas diferentes das 

apresentadas. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os termos e/ou as 

expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo seja 

cientificamente válido e adequado ao solicitado. 

 

 


