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Provas de equivalência à frequência 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Inglês  maio de 2020 

 

PROVA ESCRITA /21 | 2020 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 
 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos 

planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 

91/2013, de 10 de julho. 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Inglês do Ensino Básico e as Metas Curriculares de Inglês e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da compreensão textual, do funcionamento da língua 

e da produção de texto. 

No domínio da compreensão textual será objeto de avaliação o tema TEENS' EXPERIENCES - Volunteering. 

No domínio do funcionamento da língua serão objeto de avaliação: 

- Relative pronouns 

- Verb Tenses (Present Simple / Present  Continuous; Past Simple / Present Perfect); 

- Connectors 

- Vocabulary related to  the topic TEENS' EXPERIENCES 

 

No domínio da produção de texto será objeto de avaliação a capacidade do aluno de produzir um texto no 

âmbito do tema TEENS' EXPERIENCES. 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Domínios Cotação (em pontos) 

Grupo I – Compreensão textual 40 pontos 

Grupo II – Funcionamento da língua 40 pontos 

Grupo III – Produção de texto  20 pontos 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Grupo 

 

Tipologia de itens 

 

Número de itens 

   

Cotação por item 

(em pontos) 

  

I 
 
  

Itens de seleção; 
 
 

Identificação de sinónimos no texto; 
Completamento de frases; 
Respostas de construção curta. 

3 
3 
 

4 
3 
4 

2 
1 
 

1,5 
3 
4 

  

II 
Completamento de texto com vocabulário 
específico; 
Preenchimento de espaços; 
Escolha múltipla; 
Reescrita de frases. 

 8 
  
 5 
 5 
 4  

 1 
 
 2 
 2 
 3  

III Elaboração de um texto 
(resposta extensa e orientada) 

   
 1  

   
 20 
  

  

Critérios gerais de classificação 

Grupo I 

● Itens de seleção: verdadeiro / falso: resposta correta - cotação total; resposta  incorreta - zero 

pontos; cada erro será passível de desconto. 

   

● Identificação de sinónimos no texto: resposta correta – cotação total; resposta  incorreta – zero 

pontos; cada erro será passível de desconto. 

   

● Completamento de frases: resposta correta - cotação total; resposta incorreta - zero pontos; não há 

lugar a classificações intermédias; se  forem fornecidas mais respostas do que as solicitadas, será 

atribuída a cotação de zero pontos. 

   

● Itens de construção de resposta curta: caso a resposta se afaste totalmente do tema e / ou tipologia 

propostos, será atribuída a cotação de zero pontos, independentemente da qualidade linguística da 

mesma; resposta não estruturada, que se limite a apresentar transcrições textuais que não sejam 

solicitadas, ou ainda apresente respostas incompletas do ponto de vista do conteúdo, será passível 

de desconto; quando solicitado, o aluno deverá exprimir a sua opinião pessoal e, caso não o faça, a 

resposta será passível de desconto; resposta por palavras próprias a exercícios que exijam transcrição 

será passível de anulação; cada erro será passível de desconto. 
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Grupo II 

● Completamento de texto com vocabulário específico: resposta correta - cotação total; resposta 

incorreta - zero pontos. 

● Preenchimento de espaços: resposta correta - cotação total; resposta incorreta - zero pontos; cada 

erro será passível de desconto. 

● Escolha múltipla: resposta correta - cotação total; resposta incorreta - zero  pontos.  

● Reescrita de frases: resposta correta - cotação total; resposta incorreta - zero  pontos; cada erro 

será passível de desconto.     

Grupo III 

● Produção de um texto de resposta extensa (60/100 palavras): Caso a resposta se afaste totalmente 

do tema e / ou tipologia propostos, será atribuída a cotação de zero pontos, independentemente da 

qualidade linguística do texto produzido; a  classificação será atribuída de acordo com: 

organização do  texto (clareza, coerência, articulação), profundidade e rigor das ideias expressas, 

domínio vocabular, correção gramatical e estilo; cada erro será passível de desconto. 

Níveis de proficiência 

- Fidelidade ao tema 
- Sem erros 
- Boa organização de ideias 
- Clareza de expressão 
- Boa/razoável amplitude de vocabulário 
- Com um número mínimo de 80 palavras 

  
   

15 a 20 pontos 
   

- Fidelidade ao tema 
- Alguns erros de estrutura 
- Razoável organização de ideias 
- Expressão por vezes pouco clara 
- Pouca amplitude de vocabulário 
- Com um número mínimo de 60 palavras 

 
 

8 a 14 pontos 
  
  

- Fuga ao tema 
- Muitos erros de estrutura 
- Deficiente organização de ideias 
- Dificuldade de expressão 
- Utilização repetitiva de vocabulário 
- Com um número de palavras inferior a 60 

  
   

0 a 7 pontos 
  

 
DURAÇÃO 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

MATERIAL 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

A prova será realizada em enunciado próprio. 

A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 


