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Informação – Prova Extraordinária de Avaliação 
Inglês 
2022 

PROVA ESCRITA 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Portaria nº223-A/2018 de 3 de agosto) 

 
O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do Ensino 

Básico da disciplina de Inglês a realizar em 2022. 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do 

Programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
1. Objeto de avaliação; 
2. Características e estrutura; 
3. Critérios Gerais de Classificação; 
4. Duração; 
5. Material autorizado. 

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem como objeto as aprendizagens essenciais, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
 

A prova é constituída por três grupos: 
 
Grupo I - Leitura e compreensão de um texto escrito e aplicação de vocabulário sobre as áreas 

temáticas:  
• Identificação pessoal, gostos e preferências 
• Família e amigos 
• Rotina diária  
• Free-time activities 
• A escola 
• Férias de Verão 

 
Grupo II - Conteúdos morfossintáticos:  

• Present Simple 
• Present Continuous  
• Past Simple 
• Question Words  
• Possessive Determiners  
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Grupo III - Expressão escrita  
Produção de um texto escrito com cerca de 50 palavras sobre um dos temas sugeridos no Grupo I. 
 
 
A estrutura da Prova sintetiza-se no seguinte quadro: 
 

GRUPOS TIPO DE ITENS Nº de ITENS COTAÇÃO 
 
 
 

Grupo I 

Item de seleção 
• Verdadeiro/falso 

Item de seleção 
• Completamento 

Item de construção 
• Resposta curta 

Item de seleção 
• Legendagem 

4  45 pontos 

 
Grupo II 

Itens de seleção 
• Escolha múltipla 
• Completamento de espaços 

 

4  35 pontos 

 
Grupo III 

Item de construção 
• Resposta extensa 1 

20 pontos 
 
 

 
 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
As classificações a atribuir às respostas resultam da aplicação dos critérios gerais e específicos de 

classificação. As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
 
Itens de seleção  
 

• Verdadeiro/falso 
• Escolha múltipla 
• Completamento 

 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam, de forma inequívoca, a única 

alternativa correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 
Uma alternativa incorreta; 
Mais do que uma alternativa. 
Não há lugar a classificações intermédias. 

 
Itens de construção  
 

• Completamento 
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado. 
No caso do preenchimento de espaços em branco a classificação será atribuída em função do 

número de preenchimentos corretos. 
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Na classificação das respostas a estes itens, pode ser atribuída pontuação a respostas parcialmente 
corretas. 
 
Itens de construção  

 
• Resposta curta 
• Resposta extensa     

Os critérios de classificação dos itens de resposta curta correspondem ao cumprimento do 
conjunto de instruções de realização. Ao cumprimento de cada instrução corresponde uma dada cotação.                        

Os critérios de classificação dos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada cotação. 

Erros de menor gravidade, não impeditivos da compreensão na resposta extensa, não são 
penalizados. 
 

4. DURAÇÃO 
A Prova escrita tem a duração de 90 minutos.  
 

5. MATERIAL  
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 
            As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 
oficial). 
            O examinando pode usar folha de rascunho (fornecida pelo estabelecimento de ensino), contudo, 
esta não pode, em circunstância alguma, ser entregue para ser objeto de avaliação. 
          Não é permitido o uso de dicionário.  
          Não é permitido o uso de corretor. 

 


