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Prova De Equivalência À 

Frequência  

3º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

Critérios de Classificação 
 

INGLÊS 
             PROVA 21 

 

9º Ano de escolaridade 4 páginas 

1ª Fase 2020 

 

 
2020 
 

 COTAÇÕES 
 

 

 Grupo I  

A ………….………………………..5x2%................................................. 10% 

B …………………………………….5x2%.................................................. 10% 

  20% 

 GRUPO II  

A. ………………………………………3 x 2% ……………………………………………… 6 % 

B. ………………………………………5 x 3% ……………………………………………… 15 % 

C. ………………………………………3 x 2% ……………………………………………… 6 % 

D. ………………………………………2 x 4% ……………………………………………… 8 % 

   

  35 % 

 GRUPO III  

A. ………………………………………4 x 1% ……………………………………………… 4% 

B. ………………………………………4 x 1% ……………………………………………… 4 % 

C. ………………………………………3 x 2% ……………………………………………… 6 % 

D. ………………………………………3 x 2% ……………………………………………… 6 % 

  30 % 

 GRUPO IV  

A/B/C. ………………………………………1 x 25% ……………………………………………… 25 % 

  25 % 

                                                                        
                             TOTAL……………….100 % 

 
 

A classificação do teste deve respeitar integralmente os critérios gerais e os critérios 
específicos a seguir apresentados. 
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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 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 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. 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 
desempenho. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não corresponda ao solicitado. 

Nos itens de selecção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo 
mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 
 
   

Critérios específicos de classificação 
 

 Grupo I – Compreensão do oral – 30% 

A 
2 items  

 
 

 
 

 
Cada resposta correta 2 pontos 
A.1.Chave 1.questions; 2.water; 3.richer; 4.Technology; 5. waste 
A.2- 1. a), 2. c); 3.a); 4.b); 5.b) 

 

 
 

20% 
 

Grupo II – Compreensão da escrita – 35% 

 
A 

3 items 

N3 3 respostas certas 
Chave: 1. False 2. True    3. True 

9 % 

N2 2 respostas certas 6% 

N1 1 resposta certa 3% 

 
B 

5 items 

N6 5 respostas certas - Respostas que traduzam a compreensão do texto, 

revelem capacidade de síntese e coerência do discurso, demonstrem 
competência na utilização de estruturas adequadas e corretas e de 

vocabulário apropriado. 
Chave: 1. c) Silo wants to be known as the restaurant that does not throw 
rubbish away. 
            2.  a) The main idea behind the conception of “Silo” was the desire to 
innovate the food industry while producing all the products at the restaurant. 
           3. b) To save energy they are thinking of using solar panels.  
          4. c) The restaurant offers its services to the local community to share the 
benefits of waste reduction. 
          5. a) They have a compost machine to transform the waste into compost in 
just 24 hours. 

 

15 % 

N5 4 respostas certas 12 % 

N4 3 respostas certas 9 % 

N3 2 respostas certas 6 % 
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N2 1 resposta certa 3% 

N1 Resposta errada 0 % 

C 
3 items 

N2 Resposta certa 
Chave:  1. crates          2. generate           3- minimal   

 

3 % 

N1 Resposta errada 0 % 

D 
2 items 

N2 Resposta certa 
Chave: 1. restaurant          2. Chef and founder of the restaurant       

8 % 

N1 Resposta errada 0 % 

 
 
 
 

Grupo III – Conhecimento explícito da língua (20%) 
 

A 
4 items 

N2 3 Respostas certas 
Chave: 1. Today people’s lives are more comfortable than last century. 
             2. Teenagers are as apprehensive with the future as adults.  
             3.  Nowadays food industry is more concerned about health than ten years ago.                       
             4. I advise people to a zero waste restaurant. It’s the most interesting experience.          

4 % 

N1 Resposta errada 0 % 

B 
4 items 

N2 3 Respostas certas 
Chave: 1. If I were you, I would try this restaurant. 

             2. We would help a large number of people if we organized a fundraising campaign. 

            3. If people recycle, they will reduce the amount of food waste . 

            4. If you got involved in the soup kitchen, you would make a difference in 

people’s life. 

4 % 

N1 Resposta errada 0 % 

C 
3 items 

N2 3 Resposta certas 
Chave: C1.   I always donate clothes to charity. Therefore, I help people in need.  

            C2 Even though volunteering is increasing, organizations struggle to survive.  

            C3. I would love to stay. However I have to run a charity sale. 

 

6 % 

N1 Resposta errada 0 % 

D 
3 items 

N2 3 Respostas certas 
Chave: 1. The author explained that that day everybody tried to recycle. 
          2. The owner ordered them to switch off the lights in the restaurant. 
          3. The Chef  asked her if she would recommend that organic brand to her friends.  

6 % 

N1 Resposta errada 0 % 

Grupo IV – Produção escrita (25%) 
 

A tarefa de escrita será avaliada de acordo com as categorias contempladas do QECR como 
constam no documento da página seguinte 
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Categoria 4 3 2 1 

Frases e 
Parágrafos 

 
Frases e parágrafos 
completos, bem 
construídos e de estrutura 
variada.  
 

20 

 
Todas as frases estão 
completas e bem 
construídas. Os parágrafos 
estão geralmente bem-
feitos.  
 

15 
A 
19 

 
A maioria das frases está 
completa e bem construída. Os 
parágrafos necessitam de ser 
melhorados.  

10 
a 

14 

 
Existem muitas frases mal 
construídas e os 
parágrafos necessitam de 
melhorar muito.  

 
0 
a 
5 

Gramática e 
Ortografia 

 
O texto apresenta erros de 
gramática e de ortografia 
ocasionais. 
 

30 

 
O texto apresenta poucos 
erros de gramática e de 
ortografia. 

25 
A 
29 

 
O texto apresenta alguns erros 
de gramática e de ortografia.  

15 
a 

24 

 
O texto apresenta muitos 
erros de gramática e de 
ortografia. 

0 
a 
7 

Ideias 

 

As ideias são expressas de 
uma forma clara e 
organizada. A mensagem é 
explícita e adequada.  

30 

 

 As ideias são expressas de 
uma forma clara mas a 
organização pode 
melhorar.  

25 
a 

29 

 

 As ideias estão de alguma forma 
organizadas mas não muito 
claras. Foi necessário ler mais do 
que uma vez para conseguir 
perceber a mensagem. 
 

15 
a 

24 

 

 A escrita parece uma 
coleção de frases sem 
relação. Foi muito difícil 
perceber a mensagem. 

0 
a 
7 

Tamanho 

 

O texto apresenta o 
tamanho solicitado. 

5 

 

O tamanho do texto está 
perto do adequado.  

3 
a 
4 

 

O tamanho do texto não é 
totalmente apropriado - 5 

1 
a 
2 

 

O tamanho do texto não 
cumpre o solicitado. 

0 

Uso de 
maiúsculas e 
Pontuação 

 
O texto apresenta erros 
ocasionais de utilização de 
maiúsculas e de pontuação.  

15 

 
O texto apresenta poucos 
erros de uso de maiúsculas 
e de pontuação.  

10 
a 

14 

 
O texto apresenta alguns erros 
de uso de maiúsculas e de 
pontuação. 
 

5 
a 
9 

 
O texto apresenta muitos 
erros de uso de 
maiúsculas e de 
pontuação. 

0 
a 
4 

 


