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1.  Introdução  

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Equivalência à Frequência 

do ensino básico da disciplina de Inglês de acordo com a legislação em vigor. A prova da 

disciplina de Inglês inclui uma prova escrita e uma prova oral.  

Dá-se a conhecer neste documento os seguintes aspetos da prova: 

 Objeto de avaliação;  

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material a utilizar; 

 Duração. 

 

 

2. Objeto de avaliação 

 

A prova de Equivalência à Frequência de Inglês tem por referência o Programa de Inglês 3.º 

ciclo Língua Estrangeira I, as Aprendizagens Essenciais e o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas – QECR – (2001) e permite avaliar a aprendizagem passível de ser 

avaliada numa prova escrita e numa prova oral de duração limitada. 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão (da escrita 

e do oral), produção (escrita e oral) e interação (escrita e/ou oral).  

O desempenho dos alunos envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, 

nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e Interpretação de Textos e Competência 

Sociocultural. Não são objeto de avaliação os conteúdos específicos da Leitura Extensiva 

previstos para o 9ºano. 
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3. Características e estrutura  

 

3.1. Componente escrita 

 

Prova escrita (quatro grupos) – A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados a compreensão 

do oral, o uso da língua, a leitura e a interação 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. 

Cada momento da prova é cotado para 100 pontos. A cotação distribui-se pelas competências 

a avaliar, considerando-se uma ponderação de 50% para a componente escrita e 50% para a 

componente oral. 

 

Grupo I - Compreensão do oral 

Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte um ou 

dois textos áudio. 

 

Grupo II: Compreensão da escrita (leitura) - consiste na realização de atividades de 

compreensão/interpretação de diferentes tipos de texto, cujos temas se inserem nas áreas 

do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. Cada atividade tem como suporte um 

texto (com aproximadamente 300 palavras) e/ou uma ou mais imagens. Os textos 

apresentados poderão ser de diferentes tipos (artigo, notícia, comentário, editorial, etc.). 

 

Grupo III: Língua inglesa - consiste na realização de atividades em que o aluno deverá 

demonstrar conhecimento explícito sobre o funcionamento da língua.  
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Grupo IV: Produção/interação escritas - consiste na realização de uma atividade de 

produção de um texto, cujo tema e tipologia se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural 

e nos diferentes tipos enunciados no programa. (cerca de 100 palavras) 

A Prova Escrita apresentará a seguinte estrutura: 

 

Quadro I – Prova Escrita 

Competências Grupos 

/Domínios 

Atividades Tipologia de itens Número de 

itens 

Cotação 

por grupo 

 

 

Competência 

linguística 

 competência 

lexical 

 competência 

gramatical 

 competência 

semântica 

 competência 

ortográfica 

 

 

Competência 

pragmática 

 competência 

funcional 

 competência 

discursiva 

 

 

Competência 

sociolinguística 

 

I. Compreensão 

do oral 

 

 
 

 

1 a 3 

 

 

Itens de seleção:   

-verdadeiro/ falso;  

- associação/ correspondência;  

- seleção de informação; 

- ordenação; 

- completamento; 

- (…) 

 

 

3 a 6 itens 

em cada 

atividade 

 

 

 

 

10 a 20 

pontos 

 

II.  
Compreensão da 

escrita 

 

 

3 a 4 

Itens de seleção:   

-verdadeiro/ falso;  

- sinonímia/antonímia;  

- associação/ correspondência;  

- seleção de informação (…) 

e/ ou  

Itens de construção:  

- resposta curta;  

- completamento; 

- explicação (…) 

 

 

3 a 6 itens 

em cada 

atividade 

 

 

 

30 a 35    

pontos 

III. Língua Inglesa 

(Conhecimento 

explícito da 

língua) 

3 a 4 Itens de seleção: 

- escolha múltipla; 

- ordenação; 

- completamento(...) 

 e/ ou  

Itens de construção: 

-resposta curta (tarefas de 

transformação); 

- resposta restrita; 

- (...) 

3 a 6 itens 

em cada 

atividade 

30 a 35 

pontos 

 

IV.  
Produção/ 

Interação escritas 

1 Item de construção: 

- resposta extensa. 

1 20 pontos 
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3.2. Componente oral 

 

Interação e produção orais  

 

Prova Oral - A prova é cotada para 100 pontos. 

Esta prova incide sobre temas que se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciados 

no Programa. 

A prova oral será realizada posteriormente à prova escrita, de acordo com o calendário de 

exames estabelecido. É de caráter obrigatório e apresentará a seguinte estrutura: 

 

Quadro II - Prova Oral 

Competências Objetivos Partes /Atividades 
Tipologia de 

itens 
Cotação 

 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência 

gramatical 

 competência 

semântica 

 

 

Competência 

pragmática 

 competência 

funcional 

 competência 

discursiva 

 

 

Competência 

sociolinguística 

 

 
– Demonstrar 

competência na 

utilização de:  

- estruturas adequadas e  

corretas;  

- vocabulário correto e  

apropriado; 

 

– Demonstrar fluência no 

discurso utilizando a 

pronúncia adequada; 

 

- Demonstrar fluência e 

eficácia do discurso: a 

nível da extensão, 

relevância e coesão do 

discurso;  

 

-Demonstrar 

competência a nível da 

interação; 

 

– Mostrar conhecimento 

do conteúdo 

sociocultural em 

questão. 

1º momento   ( 2/3 min) 

 Interação interlocutor – aluno 

(resposta a perguntas de caráter 

pessoal) 

 

2º momento    ( 2/3 min) 

 Interação aluno – aluno 
(análise de imagens /situação que os 

alunos deverão discutir) 

 

3º momento    ( 3 min) 

 interlocutor – aluno 
   (análise e descrição de imagens 

   diferentes mas tematicamente 

   ligadas) 

 

4º momento  (3 min) 

 interlocutor – alunos 
-  (A partir do tema das fotografias da 

parte III, os alunos são convidados a 

falar um com o outro sobre as suas 

preferências, hábitos, experiências e 

opiniões.) 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção  

e/ou 

Construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

pontos 
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4. Critérios gerais de classificação 

 

4.1 – Prova Escrita 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas relativos às diferentes competências. 

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, previsto na grelha de classificação. 

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

zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, 

esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz 

respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma dada pontuação. Para a generalidade 

dos itens, são considerados de um a cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Estão previstos níveis 

de desempenho intercalares não descritos. Qualquer resposta que não se integre em nenhum 

de dois níveis descritos consecutivos, é integrada no nível intercalar que os separa, devendo 

ser-lhe atribuída a pontuação correspondente.   

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, 

fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. No caso dos 

itens constituídos por várias alíneas, a classificação é atribuída de acordo com o nível de 

desempenho observado na sua totalidade. 
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Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos no parâmetro “conteúdo” 

em respostas que não correspondam ao solicitado, nomeadamente no que se refere à parte da 

interação e/ou produção escritas.  

Quando nos critérios específicos é fornecido um exemplo de resposta, podem ser aceites 

outras formulações, desde que a informação seja verdadeira de acordo com o texto e 

responda, de facto, ao solicitado. 

Quando nos critérios específicos é dada uma chave, isto significa que não podem ser aceites 

outras respostas diferentes das apresentadas. 

 

4.2 – Prova Oral  

São consideradas quatro categorias para a classificação do desempenho do aluno: Recursos 

gramaticais e lexicais; Fluência e eficácia do discurso; Pronúncia e Interatividade da 

comunicação.  

  O entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte:  

 Recursos gramaticais e lexicais - refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos 

necessários à comunicação em termos de variedade e extensão. (25 pontos) 

Fluência e eficácia do discurso - refere-se à capacidade de produzir respostas completas e 

contribuir de forma relevante para a interação, sequenciando ideias e organizando 

informação. (25 pontos) 

Pronúncia - refere-se à capacidade de se exprimir com pronúncia e entoação adequadas de 

acordo com as regras do sistema linguístico. (25 pontos) 

Interatividade da comunicação  – refere-se à capacidade de formular e prosseguir um discurso 

com ritmo adequado ao contexto, sem que hesitações, pausas ou reformulações exijam 

demasiado esforço de compreensão por parte do(s) interlocutor(es). (25 pontos) 
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Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de 

desempenho. A classificação do aluno decorre do desempenho individual e resulta da soma 

das pontuações obtidas em cada uma das categorias.  

 

NOTA: A classificação da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações das duas componentes expressas em escala percentual de 0 a 

100, convertida na escala de níveis de 1 a 5, de acordo com a tabela apresentada no n.º 1 do 

artigo 11.° (ponto 3 do Artigo 11.º do Despacho Normativo n.º 1-G/2016 de 6 de abril). 

 

 

5. Material  

 

Componente escrita 

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

tinta indelével, azul ou preta. 

 As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

 É permitida a utilização de folhas de rascunho. 

 Não é permitida a consulta de dicionários. 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 

Componente oral 

Na avaliação da interação e da produção orais:  

  é permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo estabelecimento de ensino; 

  não é permitido o uso de dicionários. 
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6. Duração 

 

Componente escrita  

A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de 90 

minutos, sendo a compreensão do oral avaliada nos primeiros 10 minutos.  

 

Componente oral  

A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 10-12 minutos. 


