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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 
 

 
 
 
1. Objeto de Avaliação 

 

A prova de equivalência à frequência, a que esta informação se refere, incide nas aprendizagens e nas 

competências enunciadas no Programa de Inglês, para o nível de continuação – 12º ano, homologado pelo 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e é constituída por duas provas – escrita e oral. 

O programa e as Aprendizagens Essenciais para o 12º ano, disciplina de Inglês, centram-se nas 

competências comunicativa, intercultural e estratégica. Nesta avaliação sumativa, são objeto de avaliação a 

compreensão do oral, o uso da língua, a leitura, a interação/produção escritas e a interação/produção orais 

e, à semelhança do que acontece com o exame nacional, cada prova tem por referência as orientações 

presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos e estratégias definidos pelo 

programa da disciplina para o 12.º ano, nomeadamente os das áreas de referência/dos domínios 

socioculturais, sendo estes: 

1. A Língua Inglesa no Mundo 

2. Cidadania e Multiculturalismo 

3. Democracia na Era Global 

4. Culturas, Artes e Sociedade 

 

2. Caracterização das Provas 
A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados: a compreensão do oral – 

ouvir, o uso da língua, a leitura e a interação e produção escritas (componente escrita da prova); no outro, 

avalia-se a interação e produção orais – falar (componente oral da prova).  
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COMPREENSÃO DO ORAL 

Avalia-se o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como suporte dois ou mais textos 

áudio. 

USO DA LÍNGUA E LEITURA 

Avalia-se o desempenho do examinando no uso da língua em contexto e na leitura. 

Os itens referentes à leitura podem ter como suporte um ou mais textos, situando-se o número total de 

palavras do(s) texto(s) no intervalo de 400 a 550 palavras. A prova permite avaliar o desempenho do 

examinando na mobilização de competências de leitura global, seletiva e analítica. 

INTERAÇÃO E PRODUÇÃO ESCRITAS 

Avalia-se o desempenho do examinando em duas atividades de escrita, uma de interação e outra de 

produção. 

INTERAÇÃO E PRODUÇÃO ORAIS 

Avalia-se o desempenho do examinando em atividades de interação e produção orais, que se desenvolvem 

em três momentos, através de um guião que os examinadores devem seguir. Os itens têm como suporte 

estímulos orais, escritos e/ou visuais. 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte. 

Conteúdos Tipologia de itens Nº de Itens Cotação em Pontos 

Grupo I 
Compreensão oral 

- Escolha múltipla,  
- Associação/correspondência  
- Resposta curta  
- Resposta restrita 
- Tarefas de completamento 

8 a 10 30 

 
Grupo II 

Uso da Língua 
 
- Tarefas de transformação 

 
5 a 6 

 
30 

Leitura 

- Completamento de frases 
- Associação /correspondência 
- Ordenação de frases/tópicos… 
- Resposta curta em forma de nota 
- Encontrar evidência 

6 a 10 60 

Grupo III 
Interação escrita 
Produção escrita 

O número de palavras1 a escrever situa-
se no intervalo de 60-80 palavras, para 
a interação escrita, e de 180-250 
palavras, para a produção escrita. 

 
1  
1  

 
20 
60 

 

3. Critérios Gerais de Classificação  

Cada uma das provas é cotada para 200 pontos.  

3.1. Critérios Gerais de Classificação da Prova Escrita 

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

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

 
1 Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta integre 
elementos ligados por hífen ou resultantes de uma contração com o uso de apóstrofo (ex.: /friendly-looking/; /it’s/). Qualquer número conta como 
uma única palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (ex.: /1964/). 
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As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas. 

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

Nos casos em que a cotação é atribuída a um grupo de itens ou a itens constituídos por várias alíneas, os 

critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à 

indicação da letra ou do número correspondente.  

Os critérios de classificação para as Interação e Produção Escritas, estão organizados em três (N3, N2 e N1) 

e cinco (N5, N4, N3, N2 e N1) níveis de desempenho descritos, respetivamente, correspondendo a cada 

nível uma dada pontuação, de acordo com os critérios específicos. São previstos níveis intercalares de 

desempenho que não se encontram descritos, de modo a que sejam contempladas possíveis variações nas 

respostas dos examinandos. Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto descrito é integrada 

num dos níveis inferiores, de acordo com o desempenho observado. Caso a resposta apresente um nível de 

desempenho inferior ao mais baixo descrito é classificada com zero pontos, não podendo ser atribuídas 

classificações diferentes das indicadas. 

Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois 

tidos em consideração.  

Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 

são classificadas com zero pontos. 

As categorias previstas para a avaliação da tarefa de produção são as contempladas no Quadro Europeu 

Comum de Referência para a escrita, todas com o mesmo peso, a saber: vocabulário, conteúdo, gramática, 

adequação e organização. 

3.2. Critérios Gerais de Classificação da Prova Oral 

A classificação é atribuída de acordo com os aspetos qualitativos do uso oral de língua estabelecidos no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas e as categorias e descritores para a avaliação da 

produção oral propostas pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE). Na prova estarão também presentes 

três examinadores, em que um age como interlocutor e classificador e os outros dois como classificadores 

apenas.  

A prova é constituída por 3 momentos: 

1.º - Interação Examinador e Examinando 
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2.º - Produção Individual dos Examinandos 

3.º - Interação em Pares2 (Examinando e Examinando) e em Grupo (Examinador e Examinandos) 

Os critérios a aplicar serão:  

a) Âmbito – 50 pontos;  

b) Correção linguística – 30 pontos;  

c) Fluência/pronúncia – 20 pontos; 

d) Interação – 50 pontos; 

e) Desenvolvimento temático e coerência – 50 pontos. 

A classificação é atribuída da seguinte forma: os examinadores-classificadores observam os alunos e 

classificam a sua prestação analiticamente, preenchendo todas as categorias das grelhas. O examinador 

que age como interlocutor conduz a prova e faz uma avaliação holística da prestação dos examinandos no 

final da prova de cada par, marcando apenas o nível global. O júri fará pausas (após a prestação de cada 2 

ou 3 pares) para obter, em conjunto, a classificação final de cada examinando. 

A realização desta prova é aberta à assistência de público. 

 
 
4. Material 

 

 

COMPONENTE ESCRITA 

Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas: 

 este é feito em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial); 

 apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 é permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem especificações 

 não é permitido o uso de corretor. 

COMPONENTE ORAL 

Os documentos são fornecidos ao aluno no momento da prova. 

Na avaliação da interação e da produção orais é permitido o uso de caneta ou lápis e de papel, fornecidos 

pelo estabelecimento de ensino. 

 

5. Duração 
 

A prova escrita tem uma duração de 90 minutos. A prova oral decorre num período de 25 minutos. 

 
NOTA FINAL 
A classificação final da prova é expressa pela média ponderada, arredondada às unidades das classificações 

obtidas nas duas componentes, em que a componente escrita vale 70% e a componente oral 30 %. 

 
2 Em caso de haver número ímpar de alunos na pauta/presentes, a prova de interação em pares será realizada num grupo final de três alunos. 


