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Prova 45  
 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova incide nos conhecimentos e nas competências enunciadas no Programa de Inglês em vigor e tem 

como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Esta prova permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada nos domínios da Compreensão 

do oral, Leitura, Gramática e Escrita. 

 
DOMÍNIOS  

Compreensão do Oral - Entender pequenos textos orais. 

Leitura / Compreensão da Escrita / Funcionamento da Língua – Entender pequenos textos escritos. 

Escrita - Expressar‐se sobre assuntos de caráter geral; Produzir, de forma simples e linear, frases sobre a 

sua rotina diária. 

 

CONTEÚDOS 

Compreensão do Oral 

- Compreender palavras e expressões simples; 

- Compreender instruções,  

Leitura, Escrita e Funcionamento da Língua: 

- Compreender frases e textos muito simples; 

- Utilizar palavras conhecidas; 

 



 

Prova 45                 2 de 2 

 

- Produzir um texto muito simples com vocabulário limitado; 

- Conhecer vocabulário simples do dia a dia; 

- Conhecer vocabulário com base nos temas apresentados; 

- Compreender algumas estruturas elementares do funcionamento da língua. 

 

Caracterização da prova 

O aluno realiza a prova em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

A prova apresenta dois grupos.  

Grupo I  Compreensão do oral  30 pontos 

Grupo II  Leitura / Compreensão da escrita / Funcionamento da Língua  70 pontos 

 
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Compreensão do Oral. Esta parte inclui dois        

sub-grupos com itens ligação e/ou ordenação e/ou verdadeiro/falso. Cotação: 30 pontos. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura, da Escrita e do Funcionamento da Língua 

através de identificação de vocabulário acompanhado por imagens, preenchimento de sequência de 

imagens, de espaços lacunares em textos simples com palavras dadas; preenchimento de balões de fala, 

escrever sobre si e sobre as suas preferências. Cotação: 70 pontos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Critérios gerais 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.  

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 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. 

  

Material   

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou 

preta.   

Não é permitida a utilização de dicionários.   

Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis nem de corretor.  

   

Duração  

   A prova tem a duração de 60 minutos, sendo a compreensão da oral avaliada nos primeiros 15 minutos. 


