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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
VERGÍLIO FERREIRA 

INGLÊS 1ª e 2ª Fases 

Prova 06 | 2014 Tipo de prova: Escrita e Oral  

 2º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º 

Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

Introdução. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do Programa da 

disciplina. 

Importa 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. 

1. Objeto de avaliação 

 A prova tem por referência o Programa de Inglês em vigor (homologado em 1991), assim como as Metas 

Curriculares de Inglês (homologadas a 13 de maio de 2013) e o Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas.  

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

Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita e oral de duração limitada. A prova escrita 

avalia a aprendizagem nos domínios da Compreensão da Leitura, Léxico e Gramática, Escrita e Domínio 

Intercultural. 

 A prova oral avalia a Compreensão Oral,  assim como a Interação e Produção Oral. 
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2.Caracterização da prova 

A componente escrita da prova tem a cotação de 100 pontos. 

A prova  escrita apresenta três grupos de itens. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Compreensão da Leitura e da Escrita. Cotação: 40%. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Léxico e Gramática, através de itens de construção. 

Cotação: 20 pontos. 

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por dois itens. No 

primeiro item testa-se a capacidade de formulação de perguntas sobre a obtenção de informação pessoal. 

No segundo item testa-se a capacidade de construção de frases encadeadas para relatar acontecimentos. 

(de 40 a 60 palavras). Cotação: 40 pontos. 

 

Prova Escrita 

Domínios: 

Leitura  

 Compreender um texto simples 

 Apreender o sentido global do texto; 

 Interpretar a mensagem; 

 Reconhecer e selecionar informação específica; 

Léxico e Gramática 

 Utilização e aplicação de estruturas gramaticais; 

 Utilizar formas verbais em vários tempos e formas; 

 Organização correta  das frases; 

 - Verbal tenses: Simple Present; Present Continuous  

- Adverbs of Frequency 

- Interrogative Pronouns 

- Sentence Connectors 

 

Domínio intercultural 

 Conhecer o seu meio e o dos outros para comparar universos diferenciados. 

Escrita 

 Produzir um texto sobre um tema dado, utilizando corretamente o vocabulário e as 

estruturas gramaticais apreendidas; 

 Capacidade de interação utilizando estruturas estudadas: 

 Preenchimento de espaços de resposta restrita num diálogo. 
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 Domínio do processo de escrita: 

  Produção de um texto escrito, a partir de orientações dadas, utilizando com 

correção o sistema gráfico inglês e abrangendo os seguintes temas: 

 Physical and psychological description; 

 Clothes, footwear and accessories; 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

 

Domínios Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

 

 Leitura e Escrita  

 

 Compreender textos 

simples sobre assuntos do 

quotidiano ou de uso 

comum. 

 

 Seleção de informação a      

partir de material escrito 

 

 Identificação das ideias 

principais de um texto 

 

 Interpretação do texto 

 

 

 

 

 
 
 

Família 

Lazer 

Alimentação 

Rotina Diária 

Profissões 

Transportes 

Gostos e Preferências 

Locais Públicos 

Personalidade  

Aparência Pessoal 

 

40 

 Léxico e Gramática 

 Uso das formas verbais em vários 

tempos e formas. 

 Organização correta  das frases. 

   

- Verbal tenses: Simple      

Present; Present Continuous  

 -Adverbs of Frequency; 

 -Interrogative Pronouns; 

 -Sentence Connectors. 

 

20 

 

 Escrita 

 Formulação de perguntas 

 

 

-Physical and psychological 
40 
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para obtenção de 

informação  

 Elaboração de um diálogo 

 Escrever textos curtos e 

simples sobre assuntos do 

quotidiano ou de uso 

comum. 

description 

- Clothes, footwear and 

accessories 

 

 

 

 

 

3. Critérios de classificação 

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

cos 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. 

Itens de seleção 

CORRESPONDÊNCIA 

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

correta. 

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

–  uma  o pç ão  i n co r re t a ;  

–  ma i s  do  q ue  uma  op ç ão .  

Não há lugar a classificações intermédias. 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 

correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

– seja apresentada uma sequência incorreta;   

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção 

RESPOSTA RESTRITA 
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Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-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, 

Adequação ao tema e Encadeamento lógico e temporal das frases, Morfologia e Sintaxe, Vocabulário 

Variado e  Correção Ortográfica.  

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

4.  Material 

A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues.  

Não é permitido o uso de corretor. 

5.  Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Prova Oral 

Domínios: 

Compreensão Oral 

Compreender discursos simples articulados de forma clara e pausada. 

 

Interação/Produção Oral 

Utilizar estruturas linguísticas  de forma correta e adequada ao desempenho comunicativo. 

Caracterização da prova 

A prova oral avalia a competência discursiva a nível da compreensão, da expressão e da interação 
orais. O aluno deverá: 
 

 O aluno deverá ser capaz de descodificar/ explicitar a mensagem de um texto ou de uma 

imagem sobre um dos conteúdos programáticos: 
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 Deverá demonstrar conhecimentos básicos sobre a temática em questão; 

  Mostrar-se capaz de responder a todas as questões inerentes à exploração do texto/ 

imagem 

 Demonstrar fluência na língua inglesa. 

A prova incidirá sobre os seguintes conteúdos: 
 
- Personal information; 
- Physical and psychological description; 
- Daily routine; 
- Family and relationships; 
- Pets; 
- Jobs; 
- Hobbies and free time activities. 
 
A prova oral tem a cotação de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:  

 

 - Desenvolvimento Temático e Coerência  30 

 - Interação                                                    30 

 - Fluência                                                          20 

 - Correção                                                                              20 

 

Critérios de classificação 

 A classificação da prova incidirá sobre os seguintes aspetos: 

a. Interação de forma simples, sem grandes pausas ou falhas de comunicação; 

b.  Capacidade de reformulação do discurso quando solicitado; 

c. Capacidade de tecer comentários / emitir opiniões sobre temas da atualidade; 

d.  Utilização de vocabulário adequado às ideias que pretende transmitir; 

e.  Utilização das estruturas básicas da língua, ligando algumas frases com conectores de 

discurso; 

f. A pronúncia da língua alvo, que não poderá ser impeditiva à comunicação. 

 

          MATERIAL 

Serão fornecidos ao aluno documentos escritos ou imagens relacionados com tópicos do 

programa, decorrentes ou não da prova escrita. 
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            DURAÇÃO 

  A prova terá a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite 

de tempo. 

 

 

 


