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Informação-Prova – Prova de Equivalência à Frequência 

Disciplina de INGLÊS                                                            3º Ciclo do Ensino Básico  

Ano letivo 2019/2020 
 

 

 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do 3º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Inglês, a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, para os níveis de ensino 

ainda abrangidos por este normativo, com as devidas atualizações ocorridas, bem como tendo em 

conta a Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto e a Portaria 

n.º 235-A/2018, de 23 de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes curriculares e, tendo em 

atenção o Decreto-Lei n.º 54  de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de ensino. Devem também ser 

consideradas as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 de 05 de março, do 

Despacho Normativo n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de 

abril e, de igual modo, o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 

de julho e demais legislação complementar a considerar. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova:   

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração.  
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1 - Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os conteúdos/metas do programa da disciplina de Inglês do ensino básico em 

vigor no corrente ano letivo, nomeadamente no que respeita ao 3º ciclo. 

2 – Características e Estrutura 

A prova de Inglês é composta por uma prova escrita e uma prova oral. A prova escrita é constituída por 3 

grupos de resolução obrigatória. A estrutura da prova sintetiza-se nos seguintes grupos: 

Caracterização da prova escrita 
 
A prova tem por base um texto em Inglês e é constituída por três grupos de resposta obrigatória. 
 
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. Este grupo inclui quatro partes 
(A, B, C e D), que integram um texto narrativo ou outro e que constitui o suporte de itens de seleção e de 
itens de construção. Cotação: 40 pontos 
 
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, através de itens de 
construção. Cotação: 40 pontos. 
 
No Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Expressão Escrita, é constituído por um 
item de resposta extensa. Este item é orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão 
(de 80 a 100 palavras). Cotação: 20 pontos. 
 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
 

Domínios Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

LEITURA E ESCRITA 
 
- Compreensão e interpretação de 

enunciados em Inglês;  

- Construção de respostas corretas, no seu 

duplo aspeto de forma e conteúdo; 

- Demonstração do domínio de diversas 

regras do sistema da língua; 

- Autonomia na utilização da língua inglesa. 

LEITURA ORIENTADA 
  
- Texto narrativo; 

- Outros textos. 

 

 
 
 
 
 

40 

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 
 
- Conhecimento e aplicação 

contextualizada das estruturas linguísticas 

(discursivas, lexicais, morfossintáticas e 

ortográficas); 

 

1. Rephrasing:  

- Discurso indireto (frases declarativas: 

afirmativas e negativas, interrogativas, 

ordens/pedidos);  

 - Voz Passiva – normal e idiomática (todos 

os tempos verbais estudados e verbos 

modais);  

- Frases Condicionais (tipo I e II);  

- Frases Relativas;  

- Conjunções (causais, finais, adversativas).  

 
2. Tempos verbais. 

 
 
 
 
 
 

40 
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ESCRITA 
 
- Avaliação da capacidade de expressão 

escrita através da produção de um texto 

claro, lógico e adequado ao tema 

escolhido; 

- Demonstração do domínio de diversas 

regras do sistema da língua; 

- Autonomia na utilização da língua inglesa. 

ESCRITA PARA APROPRIAÇÃO DE TÉCNICAS 
E DE MODELOS 
 
- Planificação, construção e apresentação 

de texto. 

 

 
 
 
 

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 dicotómica (Verdadeiro / Falso). 

 Associação / correspondência. 
 

 
 

10 a 15 

 
0 a 3 
0 a 3 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 

 Resposta curta. 
 

 Resposta extensa. 
 

 
 

5 a 10 

 
 

0 a 5 
 

0 a 20 

 
 
3. Critérios de classificação  
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação. 

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

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir 

em primeiro lugar. 

É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto produzido. 

 
 
Itens de seleção 
 
ESCOLHA DICOTÓMICA  
 
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 a opção incorreta. 

 
Não há lugar a classificações intermédias. 
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ASSOCIAÇÃO / 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 a opção incorreta. 

Considera-se, ainda, incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um 

dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

 
As respostas parcialmente certas terão uma penalização de 0,5 pontos. 
 
 

Itens de construção 
 
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. 
 
São, ainda, fatores de desvalorização as respostas com base na cópia exclusiva do texto, quando não 
solicitadas; as repetições inúteis; os erros de caráter morfossintático e lexical (mistura indiscriminada dos 
tempos verbais, desrespeito pelas normas de concordância e erros ortográficos) e as construções que 
revelem desconhecimento do código escrito. 
 
 
RESPOSTA EXTENSA 
 
Os critérios de classificação ao item de resposta extensa apresentam-se organizados por níveis de 
desempenho. 
 
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. 
 
 
4 - 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. 
 
                                                             não enciclopédicos.  
 
                                .  
 
 
5 - Duração da prova escrita 
 
A prova terá uma duração de 90 minutos. 
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 Caraterização da prova oral 
 
 
1 - Conteúdos 
 
A prova incidirá sobre o comentário de um texto escrito / áudio / audiovisual ou de uma imagem. 
Serão avaliados os conteúdos definidos no programa em vigor para a disciplina (programa de Inglês – 
Língua Estrangeira I), tendo por referência os mesmos conteúdos definidos para a prova escrita.  
 
  
2 - Estrutura / Tipo de Atividades 
 
 

A. Conversa informal – (cerca de 5 minutos): 
 
- Ice-breaking – atividade de comunicação introdutória 
 

 
B. Conversa estruturada – (cerca de 10 minutos): 

 
- Foco – um dos tópicos da componente sociocultural 
 

       ou  
 

– tema de escolha livre / sugestão do examinando e / ou do(s) professor(es). 
 
 
3 - Critérios de classificação da prova oral 
 
 
Na prova oral serão seguidos os seguintes critérios: 
 

- Eficácia comunicativa: adequação à situação de comunicação; resposta às funções esperadas 

              q    …………………………………….………………………………………………….………….……..25% 

- Coerência e organização: articulação das ideias; grau de desenvolvimento; uso de conetores e 

                          ……….…………………………………………………………..…………………..…....25% 

- Precisão, coesão e fluidez: estruturas, expressões e léxico adequados às funções, ao tipo e ao 

                   ……………………………...…………….………………………………….……….............……...10% 

- Correção formal: morfossintática, lexical e ortográfica: estruturas e paradigmas; regências, 

                       …………………………………………………………………….………………………………..15% 

- I        ...……………………………..………………………………………………………………………………………….25% 

 

 

4 - Duração da prova oral 
 
A prova terá uma duração de 15 minutos. 
 
 
Nota: Nas provas constituídas por duas componentes é sempre obrigatória a realização de ambas. 

Nas provas com componente escrita e oral, a classificação final corresponde à média aritmética 

simples, arredondada às unidades das classificações das duas componentes.  

 


