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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

INGLÊS  

PROVA 21| 2020 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

1. Introdução 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência 

à frequência da disciplina de Inglês, do 3º ciclo, a realizar em 2020 pelos alunos 

abrangidos pelos artigos 12.º e 14.º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de 

março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida, do Programa da disciplina e as metas curriculares da mesma. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem 

devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de 

ensino a que a prova diz respeito. 

 

 

2. Objeto da avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Inglês em vigor (homologado em 

agosto de 1997), aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Inglês.  
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A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, 

enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em 

provas de caráter escrito e oral de duração limitada. As provas avaliam a 

aprendizagem nos domínios da competência comunicativa, na vertente da 

compreensão e produção escritas, assim como na compreensão auditiva e 

desempenho oral.  

 

3. Caraterização da Prova 

A prova está estruturada em 3 grupos. Cada grupo incide sobre questões 

relacionadas com os domínios de avaliação das aprendizagens. A tipologia da 

0resposta às questões apresentadas é do item de construção (resposta curta, 

resposta restrita, resposta extensa). 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Domínios Conteúdos Cotação 

Compreensão escrita Advertising 46 

Funcionamento da língua Verb Tenses 

Relative clauses 

If Clauses 

Reported Speech 

 

34 

Produção escrita Advertising 20 

 

 

 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

Itens de seleção: 

Associação/correspondência 

 

4 

 

38 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa (produção 

de texto 

 

2 

1 

1 

 

26 

16 

20 

 

4. Critérios 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 e é expressa 

por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

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

resposta que não quer que seja classificada, deve ser considerada apenas a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 

 

Tipologia de itens 

     

Critérios de Classificação 

Itens de seleção: 

 (associação/correspondência) 

 Correto/incorreto 

Itens de construção 

Resposta curta 

 
 

 Correto/incorreto 
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Resposta restrita 

 

 

Resposta extensa (produção de texto) 

 Interpretação adequada, clareza do 
discurso, vocabulário apropriado. É 
desvalorizada a resposta com base 
na cópia exclusiva do texto quando 
não solicitada. 

 
 

 Fidelidade ao tema proposto e ao 
número de palavras exigido (90 
palavras). 
Capacidade de produzir um texto 
coerente. 
Correção formal. 
Originalidade de tratamento. 

            Classificação de zero  pontos  se não 
corresponder ao solicitado. 

 
 

5. Material 

 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta. 

Os alunos podem usar folhas de rascunho. 

Não é permitido o uso de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 
 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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INFORMAÇÃO – PROVA ORAL 

INGLÊS  

PROVA 21| 2019 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

1. DOMÍNIOS 
 

     QUADRO I 
 
 

I - Oralidade  II - Leitura  III - Gramática  
 - Fluência, entoação, ritmo, 
pronúncia  
 - Interagir com eficácia em 
Língua Inglesa;  
 - Produzir um discurso 
fluido. 

- Ler corretamente e 
compreender o sentido 
global dos textos; 
- Detetar/reutilizar 
informação veiculada por um 
texto;  
- Explicitar relações 
representadas num texto.  

- Conhecer aspetos da 
estrutura e da gramática, a 
partir de situações de uso.  
- Aplicar estruturas 
gramaticais;  
- Adotar estruturas da língua-
alvo, adequadas ao contexto.  

 

2. CONTEÚDOS / APRENDIZAGENS 

   

 New Technologies 

 The world of work 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA ORAL 
 
  A prova apresenta as seguintes componentes: leitura e compreensão do oral e 

produção oral.  

O aluno tem que ser capaz de:  

 identificar-se   

 expressar-se sobre as suas preferências 

 responder a questões relacionadas com os conteúdos acima mencionados. 

  

A prova é cotada para 100 pontos.  
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A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1.  
 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

 

Grupos Domínios Cotação (em pontos) 

 
I Oralidade 65 

II Leitura 20 

III Correção estrutural 15 

 

 

4. CRITÉRIOS 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 e é 

expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação.  

Se o aluno não utilizar um discurso coerente e percetível atribui-se zero pontos.  

  

5. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 15 minutos. 


