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INFORMAÇÃO-PROVA 

Línguas estrangeiras  

ESPANHOL; FRANCÊS; INGLÊS  

2022 

Provas Códigos 15; 16; 21 

3.º Ciclo do Ensino Básico   

  

O presente documento divulga informação relativa às provas de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico das disciplinas de línguas estrangeiras – Espanhol (L.E. II); Francês (L.E. II); 

Inglês – a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação  

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração  

 

Objeto de avaliação  

Cada prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais da respetiva disciplina e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

As provas apresentam, de modo geral, opções semelhantes para a sua estrutura e centram-se nas 

competências comunicativa, intercultural e estratégica. 

Nas provas, são objeto de avaliação o uso da língua, a leitura, a interação ou mediação e produção 

escritas, e a interação e produção orais. 

 

Caracterização da prova  

As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados o uso da 

língua, a leitura e a interação ou mediação e produção escritas (componente escrita da prova); no 

outro, avalia-se a interação e produção orais (componente oral da prova). Os itens têm como 

suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais.  

A componente escrita das provas inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de 

construção (por exemplo, resposta restrita). 
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Cada componente da prova é cotada para 100 pontos. A classificação final da prova corresponde à 

média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas nas duas 

componentes, expressas na escala de 0 a 100.  

 

Uso da língua e leitura 

Avalia-se o desempenho do examinando no uso da língua em contexto e na leitura, tendo os itens 

referentes à leitura um ou mais textos como suporte.  

 

Interação ou mediação e produção escritas 

Avalia-se o desempenho do examinando numa atividade de interação ou mediação ou produção 

escritas. 

 

Interação e produção orais 

Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se 

desenvolvem em dois momentos, recorrendo-se a um ou mais documentos (por exemplo, textos, 

imagens ou gráficos) como suporte.  

 

Material  

Na avaliação das competências da componente escrita: 

• este é feito em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial); 

• apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

• é permitida a consulta de dicionários (bilingues ou monolingues); 

• não é permitido o uso de corretor 

 

Duração  

Componente escrita:  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Componente oral:  

A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 


