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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Inglês 

Prova 21 / Componente escrita                                                                                                2014 

 

3º Ciclo do  Ensino Básico     

Introdução   

O presente documento divulga informação relativa ao exame de equivalência 

à frequência  da disciplina de Inglês, a realizar em 2014, nomeadamente: 

• 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 permite 

avaliar aprendizagens passíveis de avaliação nos domínios da Leitura, da  

Produção escrita  e da Gramática, numa prova escrita de duração limitada. Os 

temas que constituem o objeto de avaliação são os que se apresentam em 

seguida: 

• Socialising 

• Food and shopping 

• Education and Technology 

• Be yourself 

•Travel and sport 
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Caracterização da prova 

Os itens  têm como suporte um  texto. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro  seguinte. 

Valorização dos domínios 

Domínios Cotação 

(em pontos) 

Grupo I – Leitura e compreensão 36 a 40  

Vocabulário  e gramática   40 a 44 

Produção escrita 20 

 

I.  

   • Identificar frases verdadeiras ou falsas com justificação retirada do texto. 

   • Fazer corresponder as palavras/ expressões a negrito no texto com as   

  dadas. 

 •Completar frases de acordo com o texto. 

II.  

  • Selecionar  o vocábulo apropriado para peeenche completar um texto. 

  • Escolher, de entre três opções, o tempo verbal correto. 

  • Escolher o Phrasal verb adequado para preencher espaços.   

  • Preencher espaços com os verbos modais de acordo com a sua função.    

  • Transformar frases da Voz Ativa para a Passiva. 

 III. Redigir um texto( 40/60 palavras) subordinado a um dos temas do 

programa. 
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Em cada grupo, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas 

aprendizagens de outros domínios. 

 

Critérios gerais 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. 

 

Valorização: 

• da capacidade de captar o sentido de textos e de os interpretar; 

• da capacidade de adaptação das respostas às questões apresentadas; 

• da correção linguística, clareza e coesão textual; 

• do conhecimento dos conteúdos dos domínios de referência e gramaticais. 

 Não será atribuída qualquer pontuação a composições que não respeitem o    

 tema proposto. 

Material 

• O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével preta. 

• As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho 

fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 

• Não é permitida o uso de dicionários. 

• Não é permitido o uso de corretor. 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Afixado em 15 de maio de 2014 

O Diretor 
 

___________________________________ 


