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Informação- Prova de Equivalência à Frequência  

Língua Estrangeira I – Inglês – Prova escrita  

Prova 21 | 2016 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 
3.º Ciclo da disciplina de Inglês, a realizar em 2016, nomeadamente: Objeto de avaliação; 
Caracterização da prova; Critérios gerais de classificação; Material e Duração. 
 
1 – OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova de equivalência à frequência tem por referência, o Programa de Inglês, 3º ciclo, 
assim como a aplicação do Despacho Número Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um, barra, 
dois mil e treze, de vinte e dois de Maio, subjacente ao Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas – QECR (2001). 
A prova desta disciplina permite avaliar as competências de compreensão do oral e da 
escrita, da produção escrita, definidas no Programa da disciplina. 

 
 

2 – CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

No Grupo I avalia-se a compreensão do oral; este grupo inclui uma única parte. 

No Grupo II – avalia-se a compreensão da escrita - (integra um texto que constitui o suporte 

de itens de seleção + atestação de evidência, itens de sinonímia e de itens de demonstração 

de compreensão da mensagem textual). 

No Grupo III avalia-se o funcionamento da Língua Estrangeira, em termos da sua Estrutura – 

(itens de reformulação / reconstrução de frases a partir de regras de estrutura da Língua 

Estrangeira e, de preenchimento de conteúdo estrutural correto, em termos de situações que 

expressam a probabilidade – (frases condicionais). 

No Grupo IV, avalia-se a competência de produção escrita, através de um item de construção 

de texto, sobre a temática apresentada. 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Domínios Conteúdos  
Cotação 

(em pontos) 

COMPREENSÃO DO ORAL 
 
 
 

 Texto Oral em ligação com as 
temáticas apresentadas: 
“Leisure Activities and 
Holidays”, “Sports”, ”Health 
and Food” 

13 pontos 

COMPREENSÃO DA ESCRITA (Leitura)  Texto escrito em ligação com 
as temáticas apresentadas: 
“Leisure Activities and 
Holidays”, “Sports”, ”Health 
and Food”  

27 pontos 

OPERACIONALIZAÇÃO DA LINGUA 
 

 Aplicação dos Conteúdos 
gramaticais do discurso 
indireto e da voz passiva 

 Preenche espaços com o 
tempo verbal adequado à 
estrutura das orações 
condicionais 

36 pontos 

PRODUÇÃO ESCRITA 
 
 
 
 

 Produção um texto simples e 
curto relacionado com as 
temática apresentada 

 Respeitar as convenções 
textuais e utilizar vocabulário 
elementar e frases simples 

24 pontos 

 

A prova pode incluir os tipos de itens determinados no Quadro 2 

Tipologia de 
itens 

Número de itens 
Cotação por itens 
(em pontos) 

Critérios de 
Classificação 

ITENS DE 
SELEÇÃO 

 A. Audição de um texto 
oral Identifica informação 
diversa  

(13 x 1 ponto) 
 

.Identificação da 
Informação: de 0 
a 1 pontos 

 B1-B5. Identifica as 

expressões verdadeiras e 

falsas, e encontra 

expressões no texto que 

provem todas as 

afirmações 

(5 x 1 ponto) e (5 x 1 
ponto ) 

.Identificação da 
Informação: de 0 
a 1 pontos 
.Prova as 
informações com 
expressões do 
texto: de o a 1 
pontos 
 

 C1-C5. Encontra no texto 

expressões / palavras 

sinónimas  

( 5 x 1 ponto) 

.Identificação da 
Informação: de 0 
a 2 pontos 

 D1-D6. Selecciona a 
informação adequada de 
acordo com as ideias do 
texto 

( 6 x 2 pontos ) 

.Identificação da 
Informação: de 0 
a 2 pontos 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

 E1-E6.  Reescreve frases 
utilizando as estruturas 
gramaticais do discurso 
indireto e da voz passiva  

( 6 x 4 pontos ) 
 

. Aplicação de 
estrutura 
gramatical: de 0 a 
4 pontos 

 F1-F6.  Preenche espaços 
com o tempo verbal 
adequado à estrutura das 
orações condicionais  

( 6 x 2 pontos ) 

Aplicação de 
estrutura 
gramatical: de 0 a 
2 pontos 
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 G. Escreve  um texto 
simples sobre a temática 
apresentada 

(1 x 24 pontos) 

.Subordinação ao 
tema proposto:  
de 0 a 6 pontos; 
.Sequência e 
Clareza de Ideias: 
de 0 a 6 pontos; 
.Riqueza e 
adequação do 
vocabulário: de 0 
a 6 pontos; 
.Correção 
gramatical e 
ortográfica: de o 
a 6 pontos 

 
 

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. 
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 construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da correção na utilização das estruturas 
gramaticais e da correção / qualidade do texto produzido. 

 
4– MATERIAL AUTORIZADO 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. Não é permitida a consulta do dicionário. Não é permitido o 

uso do corretor. Prova realizada em folha a fornecer pelo Agrupamento. 

 
5 – DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
 


