
 

 

                                                                                                           
Ano letivo de 2019-2020 

 
Informação-prova 

Prova de Equivalência à Frequência 
Prova escrita/oral 

INGLÊS  Código da prova:358            
Ensino Secundário 

  Duração da prova:   90(escrita)+25(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 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da disciplina de 

Inglês, Nível de Continuação (componentes escrita e oral) — a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação  

• Características e estrutura  

• Critérios gerais de classificação  

• Duração 

• Material autorizado 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

Programa de Inglês, Nível de Continuação ( 12º ano ), Formação Geral e Específica, 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 destas competências envolve a 

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

Língua Inglesa. 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

 

O teste 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). 

 

 

 

 



 

 

 

Componente escrita: 

 

Competências Atividades Cotação 
(em pontos) 

Tipologia de items Número de 
items 

 
Competência linguística  
 
•competência lexical  
•competência gramatical  
•competência semântica  
•competência ortográfica  
 
Competência pragmática  
 
•competência discursiva  
•competência funcional/ estratégica  
 
Competência sociolinguística 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A 
 
 
 

 
 
 

40 

 
Itens de seleção  
• escolha múltipla  
• associação simples  
• associação múltipla  
• ordenação  
• completamento 
Itens de construção  
• completamento  
• resposta curta  
• resposta restrita 
 

 
 
 

3 ou 5 

 
 
 

B 

 
 
 

80 

 
 
 

4 a 8 

 
 

C 
 

 
 

80 

 
Item de construção  
• resposta extensa 
 

 
1 
 
 

 

Componente oral: 

 

1. Examinadores 

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

classificadores apenas. 

 

2. Examinandos 

Dois examinandos simultaneamente. Os examinandos realizam a prova a pares. 

 

3. A prova é constituída por 3 momentos: 

1º Interação examinador e examinando 

2º Produção individual dos examinandos 

3º Interação em pares (examinando e examinando) e em grupo (examinador e examinandos). 

 

Momento Procedimentos Estímulos 

1ª 

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 

3º 

Interação em pares 

(examinandos 

em grupo/ 

examinador e examinandos) 

O examinador entrega aos dois 

examinandos uma tarefa que exige 

cooperação entre ambos e não 

intervém durante esta fase que durará 

aproximadamente quatro/seis minutos. 

Estímulos  

orais/visuais/ 

escritos 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO – componente escrita 

 

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

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. As respostas ilegíveis são classificadas 

com zero pontos. 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. 

 

Itens de seleção  

 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a(s) opção/opções correta(s). Nos casos em que a cotação é atribuída a um grupo de itens (ou a 

um item constituído por várias alíneas), os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Nos itens de associação e de 

ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. Todas as 

outras respostas são classificadas com zero pontos. Nos itens de associação múltipla e nos de 

completamento, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada 

nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição 

do texto da opção escolhida deve ser considerada equivalente à indicação da letra ou do número 

correspondente.  

 

Itens de construção  

 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item é atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão ser 

atribuídas pontuações em respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. Nos itens 

de resposta restrita e de resposta extensa os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 



 

 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Para alguns dos itens, 

estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma resposta revele um 

desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a 

pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificada com zero pontos qualquer 

resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. As respostas que não apresentem exatamente os termos 

ou expressões constantes dos critérios específicos de classificação devem ser classificadas em igualdade de 

circunstâncias com aquelas que os apresentam, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, 

adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. A ausência ou a 

presença da informação que se encontra entre parênteses nas chaves e nos exemplos de resposta, 

apresentados nos critérios específicos, não deve ser considerada na classificação das respostas. As respostas 

que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, são classificadas 

com zero pontos. Para os itens de resposta extensa são sempre considerados cinco níveis de desempenho 

em cada um dos dois parâmetros - competência pragmática e competência linguística. As respostas em que 

não seja tratado o tema proposto e que não tenham obtido, pelo menos, a pontuação mínima na 

competência pragmática são classificadas com zero pontos, não sendo avaliada a competência linguística. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO – Componente oral 

 

 

Âmbito 

 

 

Até 50 pontos de acordo com os recursos 

linguísticos utilizados. 

 

Correcção 

 

 

Até 30 pontos de acordo com a variedade de 

vocabulário, correcção das estruturas e 

entoação. 

 

Fluência 

 

Até 20 pontos de acordo com o ritmo do 

discurso. 

 

Desenvolvimento temático e coerência 

  

Até 50 pontos de acordo com a consistência 

das informações, argumentos e exemplos. 

 

Interação 

 

Até 50 pontos de acordo com o leque de 

funções utilizado e compreendido. 

 

 

 



 

 

 

 

DURAÇÃO 

 

Componente escrita: 90 minutos 

 

Componente oral: 25 minutos ( máximo ) 

 

 

MATERIAL AUTORIZADO – componente escrita 

 

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

preta.  

Os alunos podem usar folha de rascunho fornecida pela escola. 

É permitido o uso de dicionários monolingue e bilingue não enciclopédicos. 

Não é permitido o uso de corretor. 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


