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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

 

 

1. Objeto de Avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de Alemão tem por referência  o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas, as Aprendizagens essenciais, incidindo nas competências e nos conteúdos 

enunciados nos mesmos e que são passíveis de avaliação em duas provas de duração limitada. As provas 

avaliam a aprendizagem nos domínios da Compreensão do Oral, da Compreensão Escrita, do 

Funcionamento da Língua (Gramática/Vocabulário), da Produção Escrita, e Produção e Interação Oral. 

 

 

2. Caraterização da Prova 

As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados a 

compreensão do oral, a compreensão escrita, o funcionamento da língua e a produção escrita; no outro, 

avalia-se a interação e produção oral. Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos e /ou visuais. 

A prova escrita encontra-se dividida em quatro grupos:  

 Grupo I – Compreensão do Oral 

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

áudio. Este grupo consiste na realização de uma ou duas atividades de compreensão oral. 

 Grupo II - Compreensão Escrita   

Avalia-se o desempenho do examinando na leitura e no uso da língua, tendo como suporte um texto. 

Este grupo consiste na realização de atividades de compreensão/interpretação de um texto, cujos temas se 

inserem nas áreas dos conteúdos socioculturais enunciadas no Programa.  

 Grupo III- Funcionamento da língua (Gramática / Vocabulário)  

                                

                              

                       Agrupamento De Escolas 

                               Dr.ª Laura Ayres 

ALEMÃO              PROVA 09 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Tipo de Prova - Escrita e Oral 2022 



Página 2 de 4 
 

Este grupo pretende avaliar o domínio do vocabulário e da gramática, incidindo sobre conteúdos 

enunciados no programa.  

 Grupo IV- Produção Escrita   

Este grupo pretende avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, incidindo sobre os conteúdos 

socioculturais enunciados no programa.  

Serão dadas orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (60 a 100 palavras). 

O instrumento de avaliação apresentará a estrutura seguinte: 

 

 
Tipologia de itens Questões 

Cotação 

(em percentagem) 

     I 
Exercícios de seleção / verdadeiro ou falso / associação / 

completamento de frases com escolha múltipla. 
    1 a 2         20% 

    II 

A – Exercícios de verdadeiro e falso (com correção das 

frases falsas) / de ordenamento de frases de acordo com 

a sequência do texto / de completamento de tabela com 

informação do texto; 

B – Exercício de completamento de frases com escolha 

múltipla; 

C – Elaboração de perguntas para as respostas dadas. 

    2 a 4        30% 

   III 

A – Preenchimento de espaços em frases dadas; 

B - Completamento de um texto com espaços; 

C - Reescrição de frases fazendo as alterações 

necessárias. 

    2 a 3        20% 

   IV 
Produção de texto escrito com clareza, com coerência e 

correção utilizando o vocabulário estudado. 

 

 1 

 

30% 

 

 

 

 

A prova oral visa avaliar as competências de produção e interação oral, tendo como suporte documentos 

visuais, orais ou escritos, fornecidos no momento da prova. A prova é constituída por três momentos, 

constantes de um guião que os examinadores devem seguir: 

 

1º - Interação Examinador e Examinando  

O examinando fornece informações pessoais, expressa as suas opiniões e responde a perguntas levantadas 

pelo júri. 
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2º - Produção Individual dos Examinandos 

O examinando expressa-se sobre uma imagem/texto, fornecendo informações diversas, fazendo 

descrições, expressando opiniões. 

3º - Interação entre Pares (Examinando e Examinando) e/ou em Grupo (Examinador e Examinando) 

Os examinandos interpelam-se fazendo e respondendo a perguntas, expressando opiniões e emitindo 

juízos de valor, tendo como base estímulos orais/visuais/escritos. 

 

 

3. Critérios Gerais de Avaliação 

As provas são cotadas para 100 pontos. 

 

Prova Escrita – Os critérios de classificação têm por base os descritores enunciados no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas relativos à competência sociocultural e à competência de 

comunicação escrita constantes do Programa. 

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. 

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

cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. As pontuações correspondentes a esses níveis são 

fixas, não podendo ser atribuídas classificações diferentes das indicadas.  

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma 

inequívoca, a opção correta. No caso de itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de 

acordo com o nível de desempenho observado. 

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 e 

se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática. Os critérios de 

classificação da resposta extensa estão organizados por níveis de desempenho descritos. As pontuações 

correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas classificações diferentes das indicadas. 

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

pontos. 

              Não deverá ser atribuída pontuação a composições que não obedeçam ao tema proposto. A 

repetição de erros é irrelevante. 

 

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 – QECR – (2001) 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.  

Serão avaliados os seguintes parâmetros:  

a) Âmbito (25 %);  

b) Correção linguística (15 %);  

c) Fluência /Pronúncia (10 %);  

d) Interação (25 %);  

e) Desenvolvimento temático e Coerência (25 %). 

 

A avaliação é atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações apresentadas na grelha criada para 

o efeito. 

 

 

4. Material 

Para a prova escrita: O examinando deve utilizar caneta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis nem 

de caneta/tinta corretora. Não é permitida a utilização de dicionários. As respostas são registadas em folha 

de prova própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Para a prova oral: O material necessário será fornecido pelo júri, no momento da prova. 

 

 

5. Duração 
 

A prova escrita tem uma duração de 90 minutos, sendo a compreensão do oral avaliada nos primeiros 10 a 

15 minutos. 

A prova oral tem uma duração entre 10 e 15 minutos. 

 


