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  INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

 INGLÊS                                                                                         
                                                                                        2020                                                                                                                                                                                                           

Código 21                                              

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 
 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

1. Objeto de avaliação 

O Exame de Equivalência à Frequência de Inglês tem por referência o Programa de Inglês 

– 3ºCiclo/LE I, o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais/LE e o 

Quadro Europeu de Referência para as Línguas – QECR (2001),  

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão 

(escrita e oral), da produção (escrita) e da interação (oral).  

Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas, 

que devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os 

momentos da prova: 

 Interpretação e produção de texto 

 

Interpretação e produção de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, 

editorial, etc.) que concretizam funções do discurso (narração, descrição, 

argumentação, etc.) a que estão associadas intenções de comunicação (relatar 

eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, etc.) 

 

 Dimensão sociocultural 

 

. Global village@world  

. Mixed race  

. Ready4work 

. Looking for adventure 

. Change your mindset 

. Skills for tomorrow 

 

 Língua Inglesa 

Esta componente compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica. 
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2. Características e estrutura 

 

O exame de equivalência à frequência de Inglês é composto por duas provas: uma prova 

escrita e uma prova oral. Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes, 

através da ativação das competências apresentadas nos Quadros 1 e 2. 

 

- Fase de preparação (Atividade A) - permite avaliar o desempenho do examinando na 

mobilização e ativação de conhecimentos pertinentes para a realização da atividade 

final. Exemplos: 

 Agrupar afirmações por categorias; 

 Agrupar/reagrupar palavras; 

 Associar mensagens verbais a representações visuais e gráficas; 

 Criar frases a partir de palavras isoladas; 

 Listar itens por ordem de interesse/importância/utilidade; 

 Hierarquizar factos/ações; 

 Organizar campos semânticos; 

 Preencher tabelas/ textos (…). 

 

- Fase de desenvolvimento (Atividades B e C) - permite avaliar o desempenho do 

examinando em duas atividades que implicam a interpretação e a produção de textos 

escritos em inglês. 

 

- Interpretação de texto (Atividade B) 

Exemplos: 

 Completar frases/textos; 

 Dar resposta a perguntas de interpretação; 

 Ligar palavras do texto com os respetivos significados/ opostos; 

 Identificar a relação direta/inferida entre afirmações e um texto; 

 Localizar informação num texto (scanning); 

 Organizar informação por tópicos; 

 Relacionar títulos com textos. (…) 

 

- Funcionamento da Língua (Atividade B)  

 Permite avaliar o desempenho do examinando através de itens de completamento e de 

transformação de frases. 

 

- Produção de texto (Atividade C)  

Visa a redação de um texto - composição extensa (cerca de 100 palavras) 

Exemplos: 

 Comentar, dar opinião fundamentada sobre factos ou temas; 

 Descrever situações, imagens, sensações; 

 Narrar factos, acontecimentos, experiências, com/sem guião, eventualmente com 

o apoio de um estímulo (visual/textual); 

 Redigir um texto argumentativo/persuasivo. 
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Quadro 1 – Estrutura (escrita) 

 

Atividades Competências Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação 
(em pontos) 

A 

 Linguística 

 lexical, semântica,  
ortográfica 
 

 Sociolinguística 

-Completar frases/textos; 
-Completamento de frases; 
-Associação/ 
Correspondência; 
-Ordenação 
-Preenchimento  de espaços, 
etc. 
 
-Dar resposta a perguntas de 
interpretação; 
-Ligar palavras do texto com 
os respetivos significados; 
-Identificar a relação 
direta/inferida entre 
afirmações e um texto; 
-Localizar informação num 
texto (scanning); 
-Organizar informação por 
tópicos; 
-Relacionar títulos com 
textos; 
-Completamento de frases; 
-Associação/ 
Correspondência; 
-Ordenação; 
-Preenchimento de espaços; 
.Reescrita de frases. 

1-2 10-20 

B 

 Linguística 
lexical, gramatical, 
semântica,  
ortográfica 

 

 Pragmática 
funcional/ 

 discursiva 
 

 Sociolinguística 

4-7 50-60 

C 

 Linguística 
lexical, gramatical, 
semântica,  
ortográfica 

 

 Pragmática 
funcional/ 

 discursiva 
 

 Sociolinguística 

 
 
 
 
-Resposta extensa 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

20 a 30 

 

 

Quadro 2 – Partes da prova oral 

 

Estrutura Competências 

Interação oral 
(compreensão e 
expressão oral) 

 

Linguística 
 
Sociolinguística 
 
Pragmática (funcional e estratégica) 
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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 e é 

expressa por um número inteiro. 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na 

identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se responder a um mesmo 

item mais do que uma vez, deve ser considerada apenas a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 Para a generalidade dos itens são considerados vários níveis de desempenho; para 

a tarefa final - competência pragmática e competência linguística. 

 Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, fornecendo 

mais elementos do que o pedido, é classificada com zero pontos. No caso de itens 

constituídos por várias alíneas, a classificação é atribuída de acordo com o nível 

de desempenho observado na sua totalidade. 

 Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas 

que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 

produzido, nomeadamente na tarefa final, onde a competência linguística só é 

avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto. 

 

 

4. Material  

 

 O examinando apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial); 

 É permitido o uso de dicionários unilingue e bilingue. 

 Não é permitido o uso do corretor. 

 

 

 

5. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral 15 minutos. 


