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INTRODUÇÃO  

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Inglês - Língua Estrangeira I – provas escrita e oral, a realizar em 

2018, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 
 

 A Prova de Equivalência à Frequência incide sobre a aprendizagem definida para o final do 3.º ciclo 

do ensino básico, de acordo com os programas e metas curriculares homologadas, em cumprimento do 

Decreto-lei n.º1-D/ 2016, de 4 de março, e tendo em consideração o estabelecido no Despacho 

Normativo n.º4-A/ 2018, de 14 de fevereiro. 

 

PROVA ESCRITA 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Cada prova de exame tem por referência o programa da disciplina e o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas — QECR, que assume particular relevo na conceção da 

prova. 

O texto constitui o elemento nuclear e organizador das aprendizagens dos diferentes 

conteúdos (discursivos, lexicais, morfossintáticos e socioculturais) indicados no programa da 

disciplina. Por este motivo, a compreensão/interpretação e a produção de texto assumem um 

caráter de centralidade no que se refere a organização das atividades linguísticas apresentadas 

na prova. 

Na prova, são objeto de avaliação a compreensão/interpretação e a produção escrita (nas 

vertentes linguística, sociolinguística e pragmática). A demonstração destas competências 

envolve a mobilização dos conteúdos definidos pelo programa da disciplina para o 9.° ano, 

nomeadamente aqueles das áreas de referência/ dos domínios socioculturais. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova consiste na realização de uma ou mais tarefas complexas, que se desenvolvem 
através de uma sequência de atividades que abrangem a demonstração de competências 
integradas de leitura e de escrita. Algumas atividades têm como suporte um ou mais textos e, 
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eventualmente, uma ou mais imagens.  
 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

 

A(s) tarefa(s) desenvolve(m)-se em três fases, que a seguir se explicitam: 
 
Fase de preparação: Grupo I 
Permite avaliar o desempenho do examinando na ativação de competências e na mobilização de 
conhecimentos pertinentes para a realização do Grupo III. 
 

Compreensão/ Interpretação de Texto: Grupo II 
Visa a recolha e o tratamento de informação que serve de base para a realização do Grupo III. A 
compreensão/interpretação de texto implica o uso de diferentes estratégias de leitura global, 
seletiva e analítica. 
O(s) texto(s) pode(m) ser abordado(s) no seu conjunto, incidindo essa abordagem, por exemplo, 
em relações de coerência/lógica e na sua coesão ao nível linguístico, ou em unidades menores, 
nomeadamente no léxico e em processos de compreensão/interpretação e de (re)produção de 
sentidos. 
 

Fase de desenvolvimento: Grupo III 
Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades que implicam a aplicação de 
estruturas gramaticais. Os exercícios, de natureza diversificada, integram-se nas tipologias 
enunciadas no programa da disciplina a que a prova diz respeito. 

COMPETÊNCIAS 
 

CONTEÚDOS 
 

ATIVIDADES COTAÇÃO 

(em pontos) 
TIPOLOGIA DE ITENS 

Número de 

itens  

por questão 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA 

• competência lexical 
• competência gramatical 
• competência semântica 
• competência ortográfica 

 

COMPETÊNCIA PRAGMÁTICA 

• competência discursiva 
• competência funcional/ 

estratégica 

 

COMPETÊNCIASOCIOLINGUISTICA 

 
TEMÁTICOS: 

“Tech Teens” 

“Healthy Teens” 

“Teens and work” 

 

GRAMATICAIS: 

VerbTenses:  

 Present Simple;  

 Past Simple;  

 Present Continuous;  

 Past Continuous;  

 Present Perfect;  

 Past Perfect 

 

Relative Pronouns 

 

Conditional sentences: 

 Type 1 and 2 

 

Reported Speech 

 

GRUPO I 
Léxico 

 
15 

Itens de seleção 

• escolha múltipla 
• associação simples 
• associação múltipla 
• ordenação 
• completamento 

Itens de construção 

• completamento 
• resposta curta 
• resposta restrita 
• reescrita 

3 a 10  

GRUPO II 
Leitura 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

40 3 a 5 

 
GRUPO III 
Gramática 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 
 

25 4 a 8 

GRUPO IV 
Escrita 

 
 

20 

Item de construção 

• resposta extensa 

(entre 80 -100 
palavras) 

 

 

1 
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Produção de Texto: Grupo IV 
Permite avaliar o desempenho em atividades que implicam a redação de texto. 
 

 

3. 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. 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 
desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Para a generalidade 
dos itens, são considerados de um a três níveis (N3, N2 e N1); para a tarefa final são 
considerados sempre cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada parâmetro – competência 
pragmática e competência linguística. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos. 

ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 
inequívoca a opção correta. 

Nos itens de escolha múltipla, de associação múltipla e de completamento, no caso de a cotação 
ser atribuída a um grupo de itens ou a itens constituídos por várias alíneas, as respostas são 
classificadas de acordo com o nível de desempenho observado na sua totalidade. 

Nos itens de associação simples e de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas 
integralmente corretas e completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero 
pontos. 
 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 
nomeadamente nos itens de resposta extensa, onde a competência linguística só é avaliada se o 
examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima 
na competência pragmática. 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da 
prova, em simultâneo com as instruções de realização. 

4. MATERIAL A UTILIZAR 

- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

- As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 
(modelo oficial). 

- É permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem 
especificações. 
 
- Não é permitido o uso de corretor. 

5. DURAÇÃO DA PROVA 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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PROVA ORAL 
 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova oral: 
 

1. Objetivos;  
 

2. Características e estrutura;  
 

3. Critérios de classificação;  
 

4. Material a utilizar; 
 

5. Duração.  
 


1. OBJETIVOS  

 Ler um pequeno texto com clareza, pronúncia inteligível, acentuação e ritmo;  
 

 Compreender/transmitir significados sociais adequados (ou seja, funções 
comunicativas, atitudes e tópicos) num contexto sociolinguístico;  

 

 Compreender e usar estruturas linguísticas apropriadas a diferentes funções 
comunicativas (nas quais as funções e contextos são selecionados de acordo com a 
análise das suas necessidades e interesses);  

 

 Evidenciar espírito crítico, através da comunicação da opinião pessoal, relativamente 
aos tópicos abordados.  

 
2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA  
 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO 
DURAÇÃO 

APROXIMADA 

Conversa informal 
Atividade de comunicação orientada baseada em assuntos de interesse 

pessoal ou geral da atualidade. 
3 (três) minutos 

Conversa estruturada 

Poderá incidir em tópico(s) da 

área sociocultural, através da 

utilização de imagens em 

suporte diversificado ou em 

qualquer tópico livremente 

selecionado/sugerido pelo aluno 

e/ou pelo júri da prova. 

Parte 1 

O aluno descreve uma imagem que 

representa uma situação ou tema 

específico e fala sobre ela, relacionando-

a com os seus conhecimentos prévios e 

opinião pessoal. 

12 (doze) minutos 

Parte 2 

O aluno lê um pequeno texto (leitura 

silenciosa e em voz alta) e é 

questionado sobre as ideias principais 

do mesmo e convidado a dar a sua 

opinião pessoal sobre o tema (cerca de 

6 minutos). 

Parte 3 

O aluno responde a perguntas abertas 

sobre um assunto; realiza breves 

exposições sobre o tema; desenvolve 

linhas de argumentação e/ou 

explicações e utiliza estratégias para 

fazer valer a sua opinião. 
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3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
1.º MOMENTO: Diálogo informal (20%) 
 
2.º MOMENTO: Descrição de imagem (30%) 
 
3.º MOMENTO: A. Leitura expressiva (10%) 

    B. Interpretação (10%) 
 

4.º MOMENTO: Produção individual do examinando (30%) 
 

Descritores de desempenho 
Todos os momentos apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 
desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Para a generalidade 
dos itens, são considerados até 4 níveis de desempenho (N4, N3, N2 e N1). 
 

 
  
4. MATERIAL A UTILIZAR 
 

A fornecer ao aluno no momento da prova. 
 
 
5. DURAÇÃO DA PROVA  

 
A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 


