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INFORMAÇÃO – PROVA 
 

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE INGLÊS 
CÓDIGO: 21                            FASE: 1.ª e 2ª 

 
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

9º Ano de Escolaridade  
 

Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho e Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho 

 

2019/2020 
 Objeto de avaliação 

Neste exame são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção, 

concretizadas nos desempenhos descritos no programa: Competências de Uso de Língua 

para o 3º Ciclo do Ensino Básico – e competência Sociocultural. A demonstração destas 

competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o examinando 

utilizar estratégias de entre as enunciadas no programa. 

Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes 

distintas, perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos do 

exame. 

Interpretação e Produção de Texto 

Interpretação e produção de tipos de texto variados orais e escritos a que estão associadas 

intenções comunicativas.  

Língua Inglesa 

Compreende e utiliza as estruturas morfossintática e léxico-semântica. 

Dimensão Sociocultural 

Eu /os outros 

. Como vivo/vivem 

. Como me relaciono/se relacionam 

A comunidade Alargada 

. Como se caracteriza 

. Como se organiza 

. Como funciona                        

 . Como se relaciona 
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 Características e estrutura da prova 

 

A prova é constituída por duas componentes, escrita e oral. A componente escrita tem uma 

ponderação de 70%. A componente oral tem uma ponderação de 30%. 

A prova escrita consiste, no seu conjunto, na realização de uma sequência de atividades, 

recobrindo a demonstração de competências integradas da leitura, da língua inglesa e da 

escrita, relativamente às quais cada item é, no entanto, avaliado de modo independente. A 

prova apresenta três grupos distintos: 

No grupo I, avaliam-se competências nos domínios da leitura e da escrita. Este grupo 

inclui tês partes (1., 2. e 3.) – 42 pontos 

A parte 1. é uma fase de preparação, visando uma primeira abordagem ao texto, através 

de uma atividade de V/F.  

A parte 2. Integra questões de resposta controlada, visando recolha e tratamento da 

informação. 

A parte 3. Visa a mobilização de competências ao nível das três componentes: 

interpretação e produção de texto, língua inglesa e dimensão sociocultural, integrando uma 

atividade de reformulação de uma frase dada.  

No grupo II, avaliam-se competências no domínio das estruturas morfossintáticas e 

léxico-semânticas, através de atividades de preenchimento de espaços, formação de novos 

vocábulos e reescrita de frases. – 34 pontos 

No grupo III, avaliam-se as competências ao nível da escrita e ao nível sociocultural. Este 

grupo apresenta duas opções, sendo orientado também no que respeita à sua extensão 

(Mínimo: 80 palavras). – 24 pontos  

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte: 
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A componente oral realiza-se, no seu conjunto, em três partes que a seguir se explicitam: 

Parte I – Identificação pessoal; 

Parte II – Preferências/opiniões pessoais; 

Parte III – Descrição de uma imagem. 

 

 Critérios gerais de classificação (prova escrita) 

Os critérios de classificação da prova escrita têm por base os descritores do Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas, relativos às diferentes competências do uso 

da língua e à competência sociocultural. 

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. 

Grupos Competências Tipologia 
de itens 

Número 
de itens 

Cotação 
 (em 

pontos) 

 

I 

Competência linguística 
• competência lexical 
• competência gramatical 
• competência semântica 
• competência ortográfica 
 
Competência pragmática 
• competência funcional 
 
Competência sociolinguística 

Item de seleção 

(V/F) 

Item de 
construção 
(resposta 
curta/reformula
ção) 

 

6 

 

6 + 

1 

 

 
 

42 
pontos 

 

 

II 

Competência linguística 
• competência lexical 
• competência gramatical 
• competência semântica 
• competência ortográfica 
 
Competência pragmática 
• competência funcional/estratégica 
 
Competência sociolinguística 

Item de 
preenchimento 
de espaço 
 
Item de 
construção 
 
Item de reescrita 

 

4 

 
 
 
4 
 
6 

 

 
34 

pontos 

III Competência pragmática 
• competência discursiva 
• competência funcional/estratégica 

Item de 
construção 
(Resposta 
extensa) 

1 24 

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

de desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Para a 

generalidade dos itens, são considerados de um a três níveis (N3, N2 e N1); para a tarefa final 

são considerados cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada parâmetro – competência 

pragmática e competência linguística. Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais 

alto descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho 

observado. Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Nestes casos, 

sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois 

níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível 

intercalar que os separa. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o 

nível 1 de desempenho. 

Na tarefa final, a competência linguística só será avaliada se o aluno tiver tratado o 

tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência 

pragmática. 

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, 

fornecendo mais respostas do que a(s) pretendida(s), será classificada com zero pontos ou, 

caso o item seja constituído por várias alíneas, de acordo com o nível de desempenho 

observado na sua totalidade. 

Nos itens de construção, será atribuída a classificação de zero pontos a respostas que 

não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

Sempre que seja apresentada mais do que uma resposta para o mesmo item, apenas a 

primeira será classificada. 

 

 Critérios gerais de classificação (prova oral) 

 

São considerados cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1). Qualquer resposta que não 

corresponda ao nível mais alto descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de 

acordo com o desempenho observado. Estão previstos níveis de desempenho intercalares 

não descritos. Nestes casos, sempre que uma resposta revele um desempenho que não se 

integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação 

correspondente ao nível intercalar que os separa. 

Será atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto oral produzido. 
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 Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração máxima de 25 minutos. 

 
 Material autorizado 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Na componente escrita é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem 
restrições nem especificações. 

Não é permitido o uso de corretor.   

 

Observação: os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº. 54/2018 de 6 de julho realizarão uma 

prova adaptada, dentro do estabelecido neste documento, e terão o respetivo ajustamento nos 

critérios específicos da classificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


