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INGLÊS 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 06 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Escrita  Diretores de Turma 

2º 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 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo 

Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho e as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Inglês de julho de 2018. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios das 

Aprendizagens Essenciais da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova 

avalia a aprendizagem nos domínios da Compreensão Oral, Leitura/Compreensão Escrita, Vocabulário e 

Gramática e da Escrita. 

Caracterização da Prova 
A prova realiza-se no enunciado. 

A prova escrita apresenta três grupos de itens. 

No grupo um avalia-se a compreensão oral a partir da audição de um ou mais textos. 

No grupo dois avalia-se a aprendizagem no domínio da leitura/compreensão escrita, vocabulário e 

gramática. 

No grupo três avalia-se a capacidade no domínio da escrita.  

Todos os itens são de resposta obrigatória.  

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro 1. 

Quadro 1 – Estrutura da prova escrita e valorização dos domínios 

Domínios Tipologia de itens Número de itens Cotação por domínio 

Compreensão oral Completamento, 

Verdadeiro/falso,  

Escolha múltipla 

3 25 

Leitura/Compreensão escrita 

Vocabulário 

Gramática 

Seleção / Construção, 

Completamento, 

Verdadeiro/falso,  

Escolha múltipla 

4 / 8 50 

Escrita Construção 1/2 25 
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A prova tem a cotação global de 100 pontos. 

Material 
O aluno apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionários. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 Critérios de Classificação 
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. 

Itens de seleção 

Escolha Múltipla, Completamento, Verdadeiro/Falso 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta;  

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias.  

Itens de construção 

Resposta curta 

 A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

 Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

Resposta restrita 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

Resposta extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 

Os descritores de níveis de desempenho da Escrita integram os parâmetros Tema, Coerência e 

Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

 


