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INFORMAÇÃO-PROVA 

Inglês 2021 

Prova 21 - Escrita        Despacho Normativo 10-A/2021 

3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 
frequência do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 
2021 nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 
● Caracterização da prova 
● Critérios Gerais de Classificação 
● Material 
● Duração 

 
 

 
 
Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa de Inglês do Ensino Básico, os Perfis de 
Aprendizagem e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas e 
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 
duração limitada, incidindo sobre os domínios da compreensão escrita e da 
produção escrita (nas vertentes linguística, sociolinguística e pragmática). É 
proposta a mobilização dos conteúdos definidos pelo programa do 3.º Ciclo, em 
geral, e do 9.º ano em particular, nomeadamente nos temas:  

 

- Spice up your life;  

- Make a difference; 

- Jobs and careers.  

 
 
Caracterização da prova 
 
A prova é realizada no enunciado. 
A prova é cotada para 100 pontos.  
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A classificação final corresponde à média aritmética simples das classificações das 
duas componentes (escrita e oral). 
 
 
 
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 
 

 

Quadro 1- Valorização dos domínios 

 

Domínios 

Cotação 

(em 

pontos) 

Compreensão Escrita 
50 

 

Produção Escrita 
50 

 

 
O domínio da compreensão escrita é constituído por quarto partes, sendo que três 
partes têm como suporte textos de natureza e extensão diversificados. 
 
O domínio da produção escrita corresponde à parte 5 da prova e é constituído por 
dois itens de resposta extensa. Estes itens apresentam orientações no que respeita 
à tipologia textual, ao tema e à extensão. 
 

Critérios Gerais de Classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais 
e dos critérios específicos apresentados para cada item. 
 
As mensagens ilegíveis, ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos. 
 
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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a 
resposta que surgir em primeiro lugar. 
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Itens de seleção 
 
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas selecionadas 
corretamente. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 
 
Itens de construção 
 
Nos itens de completamento, é atribuída cotação de acordo com os critérios 
específicos. A reescrita das frases nunca poderá alterar o sentido da frase sob pena 
de ser considerada incorreta. Em respostas com a estrutura parcialmente correta, a 
cotação é distribuída pela frase de acordo com as transformações a serem 
efetuadas. Não será atribuída qualquer cotação a respostas cujos erros de estrutura 
sejam impeditivos da comunicação. 

Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 
organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho 
e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 
 

 
 
Material 
 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul 
ou preta. 
Não é permitida a consulta de dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor. 

 
 
Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
 
 
 
 

 


