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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

INGLÊS 

PROVA 21 / 2020 

 
 

 

 
1. OBJECTO DA AVALIAÇÃO  

 

A prova tem por referência o programa de Inglês, 3.º Ciclo -Língua Estrangeira I e o Quadro Europeu de 

Referência para as Línguas – QECR (2001). 

 

A prova desta disciplina permite avaliar a competência comunicativa nas vertentes da compreensão escrita, da 

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

conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e Interpretação de Textos e os respetivos 

processos de operacionalização, prescritos pelo Programa. 

 

 

PROVA ESCRITA 

 

AQUISIÇÃO E COMPREENSÃO DE CONHECIMENTOS 

 

COMPREENSÃO ESCRITA – Leitura e Escrita 

Compreende globalmente um texto / Localiza e identifica informação 

 Escolhe frases para completar informação de acordo com o texto 

 Faz corresponder expressões com o seu significado 

 Scanning: responde às perguntas de interpretação 

 Elabora perguntas de acordo com as respostas  

 

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA – Funções da Linguagem/Estruturas Gramaticais 

Expressa equivalência de sentido, respeitando a estrutura morfossintática da língua 

 Completa frases com as palavras dadas 

 tempo dos verbos; classes de palavras; voz passiva; discurso indireto; comparativo e superlativo;  

 

UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM – Produção Escrita 

 Organiza um texto pessoal sobre um dado tema 
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2. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova apresenta três grupos de itens. 

 

No Grupo I – Compreensão de texto – avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. Este grupo 

inclui cinco partes (A,B,C e D). Estas partes têm como base um texto que constitui o suporte para itens de seleção 

e de construção. Cotação de 50 pontos 

 

No Grupo II – Vocabulário e Estruturas Gramaticais – avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da 

Língua. Cotação de 30 pontos 

 

No Grupo III – Produção escrita – avalia-se a aprendizagem no domínio da escrita, é constituído por um item de 

resposta extensa. Este item é orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (100 a 120 

palavras). Cotação 20 pontos. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1 

 

Quadro 1 – Valores dos domínios e conteúdos da prova 

Domínios 

 

Conteúdos Cotação 

(empontos) 

 

AQUISIÇÃO E COMPREENSÃO 

DE CONHECIMENTOS 

 

COMPREENSÃO ESCRITA 

 

Compreende globalmente um 

texto 

 

Localiza e identifica informação 

 

 

 

 

 

 

AQUISIÇÃO 

DE CONHECIMENTOS 

GRAMATICAIS 

 

Expressa equivalência de sentido, 

respeitando a estrutura 

morfossintática da língua 

 

 

I - Compreensão de texto: 

 

A. Escolhe frases para completar informação de acordo com o 

texto 

 

B. Faz corresponder expressões ao seu significado de acordo com 

o contexto 

 

C. Scanning: responde a perguntas de interpretação 

 

D. Elabora perguntas de acordo com as respostas  

 

E. Liga frases de duas tabelas de acordo com o texto  

 

 

II - Vocabulário: 

 

A. Completa frases com as palavras dadas 

 

Estruturas gramaticais: 

 

B/C/D – tempo dos verbos; classes de palavras; voz passiva; 

discurso indireto; comparativo e superlativo;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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UTILIZAÇÃO 

DA APRENDIZAGEM 

 

PRODUÇÃO ESCRITA 

Organiza um texto pessoal sobre 

um tema dado 

 

 

 

 

III - Produção Escrita:  

 

- três tópicos em alternativa 

 

 

 

20 

 

 

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 

 Escolha múltipla 

 Associação/correspondência 

 

1 a 4 

 

50 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 Resposta curta / restrita 

 Resposta extensa 

 

1 a 5 

 

50 

Nota:  

Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem apresentar-se 

sob a forma de tarefas de completamento. 

Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas de 

transformação.  

 

 

3. 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.  

 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos uma resposta escrita integralmente em maiúsculas 

é sujeita a uma desvalorização de três pontos.  

 

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

 

Itens de seleção 

 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de uma forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:  

- uma opção incorreta 

- mais do que uma opção 

 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento de 

outro conjunto. 

 

RESPOSTA CURTA 

 

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

classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho.  

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

RESPOSTA RESTRITA 

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por 

níveis de desempenho.  

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

 

RESPOSTA EXTENSA 

 

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os parâmetros Tema e 

Tipologia, 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. 

 

 

PROVA ORAL 

 

Avaliação dos conhecimentos dos alunos nas áreas de conteúdo: Língua Inglesa, Produção e Interpretação de 

Textos, área de conteúdo temático, definida pelo Programa 

 Área de conteúdo temático:  

Identification / Family / Home 

Food / Health 

Holidays 

Work – jobs and part-time jobs 

Environment 

Entertainment 
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Estrutura da prova 

 Conversa informal – sobre o aluno e/ou uma situação corrente do dia/época  

(aproximadamente 2/3 minutos) 

 Conversa sobre:  

uma gravura 

um artigo/notícia de revista ou jornal 

um tema escolhido pelo aluno ou pelo professor 

um livro/conto/filme/tema musical 

um pequeno texto 

(aproximadamente 12/13 minutos) 

 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 

Fluência Fluência  

Correção e âmbito Âmbito geral 

Amplitude do vocabulário 

Domínio do vocabulário 

Correção gramatical  

 

Pronúncia Domínio da fonologia  

Resultado da tarefa Coerência  

Adequação sociolinguística 

Resultado da tarefa 

Necessidade de ajuda do interlocutor 

Comunicação interativa Estratégias de tomada de palavra 

Estratégias de cooperação 

Desenvolvimento temático 

Extensão e à vontade na manutenção da 

contribuição 

 

Cotação 100 pontos. 

 

4. MATERIAL 

 

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

ou preta. 

As respostas são registadas, em folha própria. 

Os alunos podem usar folha de rascunho.  

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

 

5. DURAÇÃO 

 

 A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova oral tem a duração de 15 minutos (máximo). 

 

 

 


