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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA 

 
 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

INGLÊS 1ª e 2ª Fases 

Prova 21 | 2014 Tipo de prova: Escrita e Oral 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do 
Ensino Básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2014, nomeadamente: 
 

1. Objeto de avaliação; 
2. Caracterização da prova; 
3. Critérios gerais de classificação; 
4. Material; 
5. Duração. 

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 
O exame tem por referência o Programa de Inglês.  

O exame permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da 

disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita e oral,ambas obrigatórias, de duração limitada 

com diferentes pesos (75% e 25% respetivamente).  

A prova escrita avalia a aprendizagem nos domínios da Compreensão, Interação e Produção da 

escrita. 

A prova oral avalia a aprendizagem nos domínios da Compreensão, Interação e Produção oral. 

 

Domínios da Prova escrita 

COMPREENSÃO ESCRITA 

• Ler textos escritos de natureza diversificada adequados aos desenvolvimentos 

intelectual,sócio afetivo e linguístico do aluno; 

• Compreender texto em língua corrente sobre assuntos do quotidiano; 

• Compreender as ideias gerais de um texto; 

• Compreender acontecimentos relatados, assim como sentimentos e desejos expressos. 

INTERAÇÃO 

• Ler/escrever em situações de comunicação diversificada; 

• Selecionar, no conjunto de saberes disponíveis, enunciados, estruturas linguísticas e 

vocábulos necessários ao desempenho comunicativo; 

• Elaborar respostas adequadas em situações de interação diversificadas. 
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PRODUÇÃO 

• Produzir textos, em resposta a necessidades específicas de comunicação. 

  Elaborar textos estruturados sobre assuntos, adequados ao pbjectivo, à situação e ao destinatário. 
 
 

Conteúdos temáticos 
 

• Teen problems 

• Work / careers 

• Environment 

• Leisure activities 

• Healthy living 

• Travelling 

 

Conteúdos lexicais e morfossintáticos 
 

• Verb tenses 

• Relative clauses 

• Passive Voice 

• If clauses 

• Clauses of contrast 

• Reported speech 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

A prova apresenta três grupos de itens. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Compreensão da  Escrita. Cotação: 50 pontos. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem do domínio da Interação e os conteúdos lexicais e 

morfossintáticos, através de itens de seleção e de itens de construção. Cotação: 30 pontos. 

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Produção, é constituído por um item 

de resposta extensa. Este item é orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à 

extensão (de 100 a 120 palavras). Cotação: 20 pontos 

 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte: 

 

Domínios 

 

 

Conteúdos 

 

Cotação 

(em pontos) 

 

LEITURA E ESCRITA 

• Seleção de informação a partir de material        escrito; 

• Identificação das ideias principais de um texto e das relações 

  entre as mesmas; 

• Interpretação de sentidos implícitos; 

• Organização e correção da expressão escrita. (...) 

 
AREAS TEMÁTICAS 

 
• Teen problems 

• Work / careers 

• Environment 

• Leisure activities 

• Healthy living 

• Travelling 

 
 
 
 
 

      50 
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FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 

• Conhecimento sistematizado de aspetos fundamentais da gramática 

   inglesa. 

- Reformulação de frases; 

- Preenchimento de espaços; 

- Escolha múltipla; 

- Completamento de espaços/frases 

            (...) 

 
LEXICAIS  E 

MORFOSSINTÁTICOS 
 

• Verb tenses 

• Relative clauses 

• Passive Voice 

• If clauses 

• Clauses of contrast 

� Reported speech 

 
 
 
 

 

   30 

 

PRODUÇÃO ESCRITA 

• Domínio do processo de escrita, no seu uso multifuncional. 

    -escrever carta; 

    -narrar um acontecimento/experiência pessoal; 

    -escrever uma notícia  

    (...) 

 
AREAS TEMÁTICAS 

 
• Teen problems 

• Work / careers 

• Environment 

• Leisure activities 

• Healthy living 

• Travelling 

 

 

 

   20 

 

A estrutura da prova oral consiste no seguinte: 

-  realização de uma prova oral, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural do 
programa 

 

Tipo de atividades  desta prova: 

• Interação professor/aluno 

• Produção individual do aluno 

• Interação em pares (aluno/aluno) 
 

3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente 

em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 

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

pontos. 

 

Itens de seleção 

PREENCHIMENTO DE ESPAÇOS 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
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VERDADEIRO OU FALSO 

A cotação total é atribuída de acordo com a resposta correta, não havendo lugar a classificações 

intermédias. Serão anuladas as respostas que indiquem todas as opções como Verdadeiras ou como 

Falsas. 
 

Itens de construção 

RESPOSTA CURTA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos  aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos  de conteúdo implica que  a resposta  seja classificada com zero 

pontos. 

RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os parâmetros 

Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, 

Repertório Vocabular, Ortografia. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

Nota: Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 
apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de 

tarefas de transformação 

 

Critérios de classificação da prova oral (ver ponto 6) 

 

4. MATERIAL PARA A PROVA ESCRITA 

A prova é realizada em folha própria ( modelo oficial). 

Apenas é permitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

É permitida a consulta de dicionário bilingues ou unilingues, sem restrições nem especificações.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. DURAÇÃO DAS PROVAS 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova oral de 15 minutos. 
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6. CATEGORIAS E DESCRITORES PARA A AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO ORAL 

 

 
Nível 

 
Âmbito – 25% 

 
Correção – 15% 

 
Fluência – 10% 

 
Des.Temát. 

/Coerência – 25% 

 
Interação – 25% 

N5 

 

 

� Para se exprimir com 

clareza sobre a maioria 

dos assuntos, usa: 

- um leque alargado 

de recursos 

linguísticos; 

- expressões 

complexas/variadas; 

- circunloções 

ocasionais. 

 

 

� Usa com correcção 

geralmente elevada: 

- um vocabulário 

adequado; 

- estruturas 

gramaticais 

variadas. 

� Pronúncia e entoação 

geralmente claras e 

naturais. 

� Erros ocasionais não 

perturbam a 

comunicação. 

 

 

� Produz 

discursos: 

 

- longos em 

velocidade 

regular; 

- com poucas 

pausas 

evidentes; 

- com ritmo 

adequado. 

 

� Hesitações 

ocasionais. 

 

 

� Desenvolve um tema 

com consistência, 

apresentando 

informações, 

argumentos e 

exemplos relevantes. 

 

� Utiliza eficazmente 

mecanismos de 

coesão. 

 

 

 

� Inicia, mantém e 

conclui um discurso 

eficazmente, mas ainda 

com algum esforço. 

� Usa expressões feitas 

para ganhar tempo e 

manter a vez. 

� Faz observações e dá 

seguimento a 

declarações de outros. 

� Verifica se 

compreendeu e 

esclarece aspectos 

ambíguos. 

N4 
  

 

  

 

 

 

N3 

 

� Para se exprimir 

sobre assuntos 

correntes e 

previsíveis, usa: 

- meios linguísticos 

suficientes; 

- circunloções. 

 

� Eventuais hesitações/ 

repetições/dificuldade

s de formulação. 

 

� Usa com correcção: 

- vocabulário 

elementar; 

- estruturas 

gramaticais simples. 

 

� Pronúncia 

claramente 

inteligível. 

 

 

� Produz um 

discurso: 

- com relativo 

à-vontade; 

- com pausas 

para planear e 

remediar. 

 

 

� Transmite 

informação 

simples e directa, 

exprimindo o 

essencial. 

 

� Liga frases 

simples com 

conectores 

elementares e mais 

frequentes. 

� Inicia, mantém e 

conclui conversas 

simples, utilizando as 

expressões mais 

comuns num registo 

neutro. 

� Exprime-se e reage 

com correcção a um 

leque de funções 

linguísticas. 

� Pede esclarecimentos 

ou reformulação. 

N2      

N1 
 

 

� Usa um reportório 

básico de palavras e 

expressões simples 

relacionadas com 

situações e necessidades 

concretas. 

 

 

� Usa, com um controlo 

muito limitado: 

   - algumas estruturas 

     gramaticais simples; 

   - um repertório 

memorizado. 

� Pronúncia entendida 

com algum esforço. 

 

 

� Produz 

enunciados: 

 

   - muito 

curtos/isolados/ 

     estereotipados; 

   - com muitas 

pausas. 

 

 

 

� Fornece informações 

básicas. 

 

� Liga palavras ou 

grupos de palavras 

com conectores 

muito simples. 

 

� Estabelece contactos 

sociais básicos, 

utilizando as fórmulas 

de delicadeza do 

quotidiano mais 

simples. 

� Reage a um leque 

muito limitado de 

funções. 

 


