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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 

1. Objeto de Avaliação 

 
A prova de Equivalência à Frequência de Inglês do 3º Ciclo tem por referência o perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais -3º Ciclo, Língua Estrangeira I e o 

Quadro Europeu Comum 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 oral e 

conhecimento explícito da língua.  

 

2. Caracterização da prova 
 

Prova Escrita 

A prova está dividida em 4 partes: 

I – Parte da compreensão do oral  

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

             textos áudio. 

A - Completar frases 

B - Escolha múltipla 

Atividade Tipologia de itens Cotação 

A ou B Itens de seleção: Completar frases/Escolha múltipla 20 

 

II – Parte da compreensão da escrita  

A – Exercícios de verdadeiro e falso 

B – Exercícios de escolha múltipla sobre o texto 

C – Exercícios de vocabulário  

D – Correspondência de palavras  

                                

                              

                       Agrupamento De Escolas 

                               Dr.ª Laura Ayres 

INGLÊS              PROVA 21 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Tipo de Prova - Escrita e Oral 2022 



Página 2 de 4 
 

 

Atividade Tipologia de itens Cotação 

A a D 

Itens de seleção: Verdadeiro/Falso e/ou Escolha 

Múltipla/Exercícios de vocabulário/ 

Correspondência 

 

35 

 

III – Parte do conhecimento explícito da língua  

A – Reescrita de frases  

B – Preenchimento de espaços 

C – Transformação de frases 

D – Reescrita de frases 

 

Atividade Tipologia de itens Cotação 

A a D 

Itens de construção: reescrita de frases e/ou  

preenchimento de espaços/ transformação de 

frases 

 

20 

 

Prova Oral  

Interação examinador – examinando; o examinando fornece informações pessoais, expressa as suas 

opiniões e responde a perguntas levantadas pelo júri. 

Interação entre examinandos; os examinandos interpelam-se fazendo e respondendo a perguntas, 

expressando opiniões e emitindo juízos de valor. 

Produção individual do examinando; o examinando expressa-se sobre uma imagem/texto, 

fornecendo informações diversas, fazendo descrições, expressando opiniões. 

 

3. Critérios gerais de avaliação 
 

        Cada uma das provas é cotada para 100 pontos.  

 

Prova escrita 

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

específicos de classificação apresentados para cada item. 

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

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. 
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Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem, de forma 

inequívoca, a opção correta. 

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 nos itens de 

resposta extensa, 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 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. 

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

pontos. 

Atividade Tipologia de itens Cotação 

1 Itens de construção: Resposta extensa 25 

 

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.  

A prova é constituída por 3 momentos: 

1.º - Interação Examinador e Examinando 

2.º - Produção Individual dos Examinandos 

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

Os critérios a aplicar serão:  

a) Âmbito – 25 pontos;  

b) Correção linguística – 15 pontos;  

c) Fluência/pronúncia – 10 pontos; 

d) Interação – 25 pontos; 
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e) Desenvolvimento temático e coerência – 25 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 

 
Prova escrita - Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. Os alunos podem usar folhas de rascunho. Não é permitido o uso de 

corretor. Não é permitido o uso de dicionário. 

Prova oral – Os materiais serão fornecidos pelo júri de exame. 

 

5. Duração 
 
 

Prova escrita - A prova tem uma duração de 90 minutos. 

Prova oral - A prova tem uma duração de 15 minutos. 

 


