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Ano letivo de 2019-2020  

Informação-prova 
Prova de Equivalência à Frequência  

Prova escrita/oral 
INGLÊS -  Código da prova:  21 

3.º Ciclo do Ensino Básico 
Duração da prova: 90 (escrita) + 15 (oral) minutos  

Tolerância:  0 minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 
 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Programa de Inglês, LE1, enquadrado pelas linhas orientadoras do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas – QECR.  

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão (escrita e oral), da 

produção (escrita e oral) e da interação (escrita e oral). A demonstração desta competência envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos: Interpretação e Produção de Texto, Dimensão Sociocultural e 

Língua Inglesa. 

 

     2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova integra as seguintes componentes: compreensão da escrita e uso de língua, produção e 

interação escrita (componente escrita) e compreensão, produção e interação oral (componente oral). 

 

Compreensão do oral: 

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

textos áudios. 

Competências Itens 

Audição e compreensão oral  

 

Exercícios de escolha múltipla e/ou verdadeiro/falso e/ou 

preenchimento de espaços 

 

 

Componente escrita: 

Competências Itens 

Leitura e expressão escrita 

Exercício Verdadeiro/Falso com correção das frases falsas 

Completação de frases 

Exercício de associação (vocabulário) 
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Funcionamento da língua 

Completamento de espaços  

(tempos verbais) 

Transformação de frases 

Expressão escrita 
Produção de um texto sobre um tópico de acordo com os 

conteúdos temáticos constantes do programa em vigor 

 

Produção oral: 

● Examinadores 

Um júri de 3 examinadores: um age como interlocutor e classificador; dois agem 

como classificadores apenas. 

● Examinandos 

Dois examinandos simultaneamente / individualmente.  

● A prova é constituída por 2 momentos: 

1º Interação examinador e examinando 

2º Produção individual dos examinandos 

 

Momento Procedimentos Estímulos 

1º 

Interação 

examinador-examinando 

O examinador entrevista 

alternadamente/simultaneamente 

os examinandos durante 

aproximadamente três minutos. 

Estímulos 

orais 

2º 

Produção 

individual dos 

examinandos 

O examinador entrega uma tarefa 

a um examinando de cada vez. 

Cada examinando dispõe de um 

minuto para se preparar e de 

aproximadamente dois minutos 

para se exprimir sem ser 

interrompido. 

Estímulos 

orais e/ou visuais 

 

1. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

específicos apresentados para cada item e é expressa em pontos/ percentagem. As respostas ilegíveis 

são classificadas com zero. 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 for 

apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 
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2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO  

Componente Escrita 

A classificação da prova escrita seguirá o critério de certo ou errado para as questões de leitura e 

expressão escrita e funcionamento da língua. 

Seguirá o critério de parcialmente certo nas outras questões, ficando o grau de proficiência dependente 

do tipo de questão, do grau de falha na capacidade de transmissão da mensagem, da aplicação das 

competências sociolinguísticas e da compreensão do texto escrito. 

No caso da questão de produção de texto, para além do grau de correção a nível do funcionamento da 

língua, será dada particular atenção ao grau de adequação da resposta ao tema e ao nível de 

estruturação da resposta. Uma resposta que não contemple o tema proposto não será considerada. 

Produção Oral 

 

Âmbito 

 

Até 25 pontos de acordo com os recursos 

linguísticos utilizados. 

 

Correção 

 

Até 15 pontos de acordo com a variedade de 

vocabulário, correção das estruturas e entoação. 

 

Fluência 

 

Até 10 pontos de acordo com o ritmo do discurso. 

 

Desenvolvimento temático e coerência 

 

Até 25 pontos de acordo com a consistência das 

informações, argumentos e exemplos. 

 

Interação 

 

Até 25 pontos de acordo com o leque de funções 

utilizado e compreendido. 

 

     3.          DURAÇÃO 

Componente escrita: 90 minutos 

Componente oral: 15 minutos ( máximo ) 

 

4.         MATERIAL 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta e a utilização de folha de rascunho fornecida pela escola. 

Não é permitido o uso de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor.  


