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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE INGLÊS (código 21) 

3 º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 9º ANO DE ESCOLARIDADE (2020) 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova incide sobre os conhecimentos e competências enunciados no programa de Inglês (Língua 

Estrangeira I) em vigor, tendo em consideração a proposta de Aprendizagens Essenciais para as línguas 

estrangeiras e respetivos desempenhos esperados no final do 3º ciclo, de acordo com o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (2001). 
 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 

Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova avalia a 

aprendizagem nos domínios da Leitura, Léxico e Gramática, da Escrita e da Oralidade. 

 

DOMÍNIOS E COMPETÊNCIAS 
 

LEITURA  
• Compreensão das ideias principais e informação relevante em textos escritos. 
• Identificação das ideias principais de um texto e das relações entre as mesmas; 
• Organização e correção da expressão escrita. 

 
LÉXICO E GRAMÁTICA 

• Conhecimento sistematizado de aspetos fundamentais da gramática e do léxico do inglês padrão. 

 

PRODUÇÃO/INTERAÇÃO ESCRITA 

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

 

PRODUÇÃO/INTERAÇÃO ORAL 

• Competência linguística  

• Competência sociolinguística  

• Competência pragmática 

 

CONTEÚDOS 

LEITURA   
Conteúdos temáticos: 

- “Vida Saudável” 
- “Profissões” 
- “Viagens” 
- “Tecnologia” 

 
LÉXICO E GRAMÁTICA 
Exercícios para aplicação do léxico e das estruturas gramaticais:  

- “Vida Saudável” 

- “Profissões” 

- “Viagens” 

- “Tecnologia” 



 
 

 

              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA 
 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE INGLÊS - 2019 – 2020 

 
2 / 4  

 

- Verbs + -ing / to-infinitive / infinitive without to 

- Question tags 

- Connectors 

- Past perfect 

- Conditionals type 0, 1 & 2 

 
PRODUÇÃO/INTERAÇÃO ESCRITA 

Preparação, construção e apresentação de um texto, tendo por base um dos seguintes temas: 
- “Vida Saudável” 
- “Profissões” 
- “Viagens” 
- “Tecnologia” 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 
A prova apresenta quatro grupos de itens. 
 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura. 

Esta parte integra um texto que constitui o suporte de itens de seleção (Right / Wrong / Doesn´t Say – 

Certo / Errado / Sem informação) e de itens de construção (completamento de frases com informação do 

texto). 
 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Vocabulário, através de exercícios de 

preenchimento de espaços com palavras dadas e de seleção da resposta correta. 
 

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

exercício de seleção da resposta correta. 

 

O Grupo IV, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Produção/Interação Escrita, é 

constituído por um item de resposta extensa Este item é orientado no que respeita à tipologia textual, ao 

tema e à extensão (de 80 a 100 palavras). 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova  

(ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO: de 1 a 100 pontos) 

 

Domínios Conteúdos Cotação (em pontos) 

LEITURA  

Conteúdos temáticos: 
- “Vida Saudável” 
- “Profissões” 
- “Viagens” 
- “Tecnologia” 

40 

LÉXICO E GRAMÁTICA 

- “Vida Saudável” 
- “Profissões” 
- “Viagens” 
- “Tecnologia” 

30 
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- Verbs + -ing / to-infinitive / 
infinitive without to 
- Question tags 
- Connectors 
- Past perfect 
- Conditionals type 0, 1 & 2 

PRODUÇÃO / INTERAÇÃO 
ESCRITA 

PRODUÇÃO ESCRITA 

- Preparação, construção e 
apresentação de texto. 

30 

 
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 
 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

Itens de seleção 
  Certo/Errado/Sem informação 

5 2 

 Seleção da resposta correta 
 

20 2 

 Preenchimento de espaços com 
palavras dadas 

5 2 

Itens de construção 
 Completamento de frases com 
informação do texto 

 
5 

 
2 

Resposta extensa: 
Construção de um texto  1 30 

 
 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

 

Itens de seleção 

São classificados com zero pontos as respostas em que seja assinalada a opção errada ou mais do que uma 

opção. 
 

Itens de construção 

COMPLETAMENTO DE FRASES COM INFORMAÇÃO DO TEXTO 

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

Os critérios de classificação da leitura (Grupo I) integram os seguintes parâmetros: 

- a compreensão do texto e das respetivas questões; 
- a capacidade de seleção do essencial em detrimento do acessório; 
- o domínio das estruturas e do vocabulário específico. 
 

RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação da produção/interação escrita (Grupo IV) integram os seguintes parâmetros: 

- desenvolvimento do tema proposto; 
- respeito pelo tipo de texto solicitado; 
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- 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. 

 

INTERAÇÃO ORAL              

 - Júri  

 - 3 professores: um age como interlocutor e classificador; dois agem como classificadores apenas.  

 - Duração de 10 minutos.  

 - Classificação: Atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentados na grelha 

criada para o efeito. O professor que age como interlocutor faz uma avaliação holística da prestação dos 

alunos no final da sua prova; o classificador faz uma avaliação analítica.  

  - Tipos de atividade: Interação professor interlocutor-aluno / Produção individual do aluno.  

 

4. MATERIAL 

O aluno realiza a prova no enunciado apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. (consultar o Anexo V do despacho normativo nº1-G/2016)  

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 


