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Informação- Prova de Equivalência à Frequência  

Inglês –Prova Oral 

Prova 06 | 2016 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º 
Ciclo da disciplina de Inglês– Prova Oral, a realizar em 2016, nomeadamente: Objeto de 
avaliação; Caracterização da prova; Critérios gerais de classificação; Material e Duração. 
 

1. Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Língua Estrangeira I - Inglês em vigor e as Metas 

Curriculares de Inglês do 2º Ciclo do Ensino Básico, nos domínios da Compreensão e Expressão 

Oral. 

2. Caracterização da Prova 

Compreensão / Produção de respostas a várias situações propostas oralmente: Questões 

sobre temas pessoais e do programa. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro1. 

Quadro1 – Conteúdos e estrutura da prova 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS /DOMÍNIOS GRUPO COTAÇÃO 

 

Abordar assuntos nos domínios de 

referência socioculturais dos programas 

do 5º e 6ºs anos: 

 

-Identificação Pessoal 

-Descrição de pessoas 

-Rotina diária 

-Desportos 

-Passatempos 

-Vestuário  

- Preferências 

- Locais públicos 

 

NTERAGIR 

-OUVIR / FALAR em situações de 

comunicação diversificadas 

 

Participar, numa conversa simples, 

sobre assuntos de interesse pessoal 

ou geral da atualidade. 

 

PRODUZIR: 

 

FALAR / PRODUZIR textos orais 

correspondendo a necessidades 

específicas de comunicação. 

-O aluno produz oralmente 

enunciados para narrar, descrever, 

expor informações e pontos de vista 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Grupo I 

10 questões 

 

 

 

 

 

 

 

10x10% =100% 
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3. Critérios gerais de Classificação 
 

Resposta correta a nível da pronúncia e apresentada oralmente como um texto coerente e fluente 

na organização das ideias e na estrutura da língua com uma ou duas pequenas incorreções: 10-8 

pontos. 

Resposta correta a nível da pronúncia e apresentada oralmente como um texto coerente e fluente 

na organização das ideias e na estrutura da língua com uma ou duas incorreções graves: 7-5 pontos. 

Resposta correta com algumas incorreções a nível da pronúncia e apresentada oralmente com 

alguma coerência e fluência, mas com falhas a nível da transmissão da mensagem: 4-2 pontos.  

Resposta parcialmente correta a nível da pronúncia e apresentada oralmente como um texto 

incoerente a nível temático, pobre a nível vocabular e apresentando incorreções graves: 1-0 pontos. 

Resposta completamente errada: 0 pontos. 

Ao nível de cada resposta são tidos em conta: 

 Adequação do discurso à temática proposta: 20% 

 Fluência: 20% 

 Pronúncia: 20% 

 Correção gramatical: 20% 

 Vocabulário (variedade / extensão): 20% 

 

4. Material 

Não se aplica 

5. DURAÇÃO 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 


