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INFORMAÇÃO PROVA | 2021 | EQUIVALÊNCIA À FREQUENCIA  

Inglês (Prova Escrita e Prova Oral) 

 Prova Nº 21      

3.º Ciclo do Ensino Básico                                                     Despacho normativo nº 10-A/2021 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material utilizado 

• Duração 

PROVA ESCRITA 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais da disciplina de Inglês do Ensino 

Básico (3º Ciclo) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa Prova Escrita 

de duração limitada, incidindo sobre o domínio da Escrita (Leitura, Compreensão/Interpretação 

Textual, Léxico e Gramática e Produção Escrita). 

 

OBJETIVOS 

O aluno deve: 

- apreender factos e informações relacionados com os temas; 

- ler textos escritos adequados ao seu desenvolvimento intelectual, socioafetivo e linguístico; 

- deduzir o significado de novos vocábulos a partir do contexto; 

- identificar as ideias principais de um texto; 

- interpretar textos;  

- reunir a informação solicitada; 

- reorganizar a informação; 

- mobilizar as competências de escrita; 

- relembrar as regras gramaticais e morfossintáticas aprendidas; 

- usar os itens gramaticais e morfossintáticos corretamente; 

- mobilizar recursos linguísticos da língua inglesa;  
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- aplicar as formas e funções da linguagem aprendidas na produção de um texto escrito, tendo 

em vista um desempenho adequado à situação de comunicação;  

- produzir um texto escrito coerente, estruturado, com repertório vocabular variado e correção 

sintática e ortográfica. 
 

  
CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova de Inglês é constituída por duas componentes (escrita e oral). A classificação final da 

prova corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes, 

expressas na escala percentual de 0 a 100. 

 

 

CONTEÚDOS/APRENDIZAGENS 

• Temáticos: 

− Voluntariado (Volunteering) 

                              E / OU 

− Novas Tecnologias (New Technologies)  

                              E / OU 

− Estilos de Vida Saudáveis e Pouco Saudáveis (Healthy and Unhealthy Lifestyles) 

                              E / OU  

− Profissões (Jobs and Careers) 

 

• Gramaticais: 

A − Asking questions with the appropriate question words (Who? / Where? / When? / Why? / 

What? / Which? / How? / How much/many?) 

B − Conditional: 1st Conditional / 2nd Conditional 

C − Relative Pronouns who / which / that / whose 

D − Mixed Verb Tenses: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, 

Past Continuous, Past Perfect, Future  

 

ESTRUTURA DA PROVA ESCRITA: 
 

GRUPO I - Exercícios de Compreensão/Interpretação textual sobre um conteúdo temático: 
A. Verdadeiro/Falso 
B. Correspondência entre palavras do texto e sinónimos 
C. Completamento de frases sobre o texto 
D. Resposta a questões sobre o texto 
E. Exposição de opinião/formulação de juízos de valor 

 

GRUPO II – Gramática/Morfosintaxe 
A. Fazer perguntas para respostas dadas 
B. Completamento de frases 
C. Transformação de frases 
D. Completamento de frases 

GRUPO III – Exercício de produção escrita sobre um conteúdo temático 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

GRUPO I 

 
 

A. Verdadeiro/Falso 

 
 

4 items 

Frases verdadeiras: Resposta certa / 
errada;  
Frases falsas: Resposta certa / 
Resposta parcialmente certa / 
Resposta errada 

 
 

8% 

B. Correspondência 
entre palavras do 
texto e sinónimos 

 
6 items 

 
Resposta certa / Resposta errada 

 
6% 

 
 

C. Completamento de 
frases sobre o texto 

 
 

3 items 

Coerência e pertinência de 
informação; sequência lógica; 
ausência de ambiguidades; correção 
morfossintática A resposta contempla 
todos estes itens / contempla 
parcialmente estes itens / não 
contempla estes itens. 

 
 

9% 

 
 

D. Resposta a questões 
sobre o texto 

 
 
 

4 items 

Compreensão do texto; correção 
morfossintática; léxico apropriado; 
ausência de erros ortográficos. 
A resposta contempla na totalidade os 
itens / contempla parcialmente os itens 
/ contempla deficientemente os itens / 
não contempla os itens. 

 
 
 

12% 

 
 

E. Exposição de 
opinião/Formulação 
de juízos de valor 

 
 
 
 

1 item 

Capacidade de síntese, expressão de 
opiniões e de juízos de valor e 
coerência de discurso; correção 
morfossintática; léxico apropriado; 
ausência de erros ortográficos. 
A resposta contempla na totalidade os 
itens / contempla parcialmente os itens 
/ contempla deficientemente os itens / 
não contempla os itens. 

 
 
 
 

3% 

 38% 

 

GRUPO II 
As respostas expressas deverão demonstrar conhecimento e aplicação correta das regras 
de funcionamento da língua, operacionalização adequada de mudanças sintáticas e 
morfológicas, completamento correto de frases e utilização pertinente dos tempos verbais. 

A. Fazer perguntas 
para respostas 
dadas 

 
4 items 

A resposta contempla estes itens na 
sua globalidade / A resposta 
contempla estes itens parcialmente / A 
resposta não contempla estes itens  

 
10% 

B. Completamento de 
frases 

4 items Resposta certa / Resposta 
parcialmente certa / Resposta errada 

4% 

C. Transformação de 
frases 

 
4 items 

A resposta contempla estes itens na 
sua globalidade / A resposta 

 
16% 
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contempla estes itens parcialmente / A 
resposta não contempla estes itens  

D. Completamento de 
frases 

8 items Resposta certa / Resposta 
parcialmente certa / Resposta errada 

8% 

 38% 

 

GRUPO III 

Exercício de Produção Escrita sobre um conteúdo temático 

O texto escrito deverá demonstrar: 
• Coerência / pertinência da informação 
• Estrutura / coesão 
• Repertório vocabular variado 
• Correção morfossintática 
• Correção ortográfica 
Será atribuída a classificação de zero por cento às respostas ilegíveis ou que não 
respeitem a instrução / o tema. 
 
N3 – 18% a 24% – Cumpre integralmente a instrução no que diz respeito ao tema. 
Produz um discurso coerente, que desenvolve numa sequência lógica, apoiado em 
informação pertinente e sem ambiguidades. Redige um texto bem estruturado e bem 
articulado, revelando um bom domínio dos mecanismos de coesão textual. Utiliza 
um repertório lexical variado, escolhendo vocabulário adequado e pertinente. 
Manifesta domínio das estruturas sintáticas da língua, construindo corretamente as 
frases. Não dá / dá poucos erros ortográficos.  
N2 – 11% a 17% – Cumpre globalmente a instrução no que diz respeito ao tema. 
Produz um discurso coerente na globalidade, com lacunas que não afetam a 
inteligibilidade, apoiado em informação, em geral, pertinente, apesar de algumas 
zonas de ambiguidade. Redige um texto estruturado e articulado de forma 
satisfatória, revelando um domínio suficiente dos mecanismos de coesão textual. 
Utiliza um vocabulário simples e comum, com confusões pontuais que não 
perturbam, porém, a comunicação. Manifesta domínio das estruturas sintáticas mais 
comuns da língua, apresentando pequenos erros não sistemáticos. Dá alguns erros 
ortográficos.  
N1 – 0% a 10% – Cumpre a instrução no que diz respeito ao tema de forma muito 
vaga e indefinida. Produz um discurso inconsistente, transmitindo informação 
ambígua e apresentando ideias confusas que afetam a inteligibilidade do texto, ou 
não fundamentadas. Redige um texto sem estruturação, revelando um domínio 
fraco ou muito fraco dos mecanismos de coesão textual. Utiliza um repertório 
vocabular restrito, apresentando um elevado grau de redundância que prejudica a 
comunicação. Manifesta um controlo muito limitado das estruturas sintáticas. Dá um 
número significativo / elevado de erros ortográficos. Não cumpre a instrução no que 
diz respeito ao tema: 0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24% 

    

MATERIAL UTILIZADO 

Os alunos realizam a prova na folha de prova, apenas podendo usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. 
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É permitida a utilização de dicionários bilingues e/ou monolingues. 

 
DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

PROVA ORAL 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais da disciplina de Inglês do Ensino 

Básico (3º Ciclo) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa Prova Oral de 

duração limitada, incidindo sobre o domínio da Oralidade (Leitura, Compreensão Oral/Textual, 

Léxico e Gramática e Produção Oral/Interação Oral). 

 

 

OBJETIVOS 

O aluno deve: 

- ler com clareza, correção, ritmo, boa dicção e entoação textos escritos de natureza 

diversificada, adequados ao seu desenvolvimento intelectual, sócio-afetivo e linguístico; 

- identificar as ideias principais de um texto; 

- interpretar um texto;   

- reunir a informação solicitada; 

- reorganizar a informação; 

- elaborar respostas claras e corretas; 

- ouvir/falar em situações de comunicação diversificadas; 

- aplicar as formas e funções da linguagem aprendidas em função das necessidades 

específicas de comunicação; 

- Exprimir ideias e opiniões a partir de um determinado tema, tendo em atenção a clareza e a 

correção lexical e gramatical. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova de Inglês é constituída por duas componentes (oral e escrita). A classificação final da 

prova corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes, 

expressas na escala percentual de 0 a 100. 
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CONTEÚDOS/APRENDIZAGENS 

 

• Temáticos: 

− Voluntariado (Volunteering) 

                              E / OU 

− Novas Tecnologias (New Technologies)  

                              E / OU 

− Estilos de Vida Saudáveis e Pouco Saudáveis (Healthy and Unhealthy Lifestyles) 

                              E / OU  

− Profissões (Jobs and Careers) 

 

• Linguísticos: 

− Fonética 

− Fonologia 

− Morfologia 

− Sintaxe 

− Semântica 

 

ESTRUTURA DA PROVA ORAL: 
 

GRUPO I – Leitura: leitura expressiva de um texto 
 

GRUPO II – Compreensão Oral (textual): exercício de compreensão do texto lido (resposta 
oral a 5 questões) 

GRUPO III – Produção Oral/Interação Oral: diálogo sobre um conteúdo temático estudado, 
exposição de pontos de vista, formulação de juízos de valor 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

GRUPO I 

 
 
 
 
 
 
Leitura: Leitura expressiva de um texto 

N3 − Lê em voz alta com clareza, 
correção e ritmo. Revela uma boa 
dicção, entoação e pronúncia. Lê 
fluentemente e com expressividade. 
(21% a 30%) 
N2 − Lê em voz alta com pouca 
clareza, correção e ritmo. Revela 
alguns erros de dicção, entoação e 
pronúncia. Lê com pouca fluência e 
expressividade. (11% a 20%) 
N1 − Lê em voz alta com muito pouca 
clareza, correção e ritmo. Revela 
muitos erros de dicção, entoação e 
pronúncia. Lê sem fluência e 
expressividade. (0% a 10%) 

 
 
 
 
 

30% 
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GRUPO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreensão Oral (textual): exercício de 
compreensão do texto lido (resposta oral 
a 5 questões) 

N3 − Identifica/seleciona informação 
muito pertinente. Revela boa 
capacidade de apreender as ideias 
gerais do texto, bem como de 
identificar/selecionar informação 
específica. Revela boa capacidade de 
aplicar conceitos e conhecimentos em 
novas situações. Revela correção 
gramatical/morfossintática. (14% a 
20%)  
N2 − Identifica/seleciona informação 
suficiente/essencial. Revela alguma 
capacidade de apreender as ideias 
gerais do texto, bem como de 
identificar/selecionar informação 
específica. Revela alguma capacidade 
de aplicar conceitos e conhecimentos 
em novas situações. Dá alguns erros 
gramaticais/morfossintáticos. (6% a 
13%)  
N1 – Não identifica/seleciona 
informação pertinente. Não 
revela/revela pouca capacidade de 
apreender as ideias gerais do texto, 
bem como de identificar/selecionar 
informação específica. Não 
revela/revela pouca capacidade de 
aplicar conceitos e conhecimentos em 
novas situações. Dá muitos erros 
gramaticais/morfossintáticos. (0% a 
5%) 
Será atribuída a classificação de zero 
por cento às respostas impercetíveis ou 
que não respeitem a instrução / o tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20% 
 

 

GRUPO III 

 
 
 
 
 
Produção Oral/Interação Oral: diálogo 
sobre um conteúdo temático estudado, 
exposição de pontos de vista, formulação 
de juízos de valor 

N3 − Exposição coerente e organizada. 
Análise crítica. Capacidade de síntese. 
Correção estrutural. Vocabulário 
adequado e variado. (40% a 50%) 
N2 − Alguma capacidade de 
expressão. Algum sentido crítico. 
Alguns erros de estrutura. Vocabulário 
adequado, mas não variado. (20% a 
39%) 

 
 
 
 

 
 

50% 
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N1 − Capacidade de expressão 
deficiente. Falta de sentido crítico. 
Erros de estrutura que impedem a 
comunicação. Vocabulário muito 
limitado (0% a 19%). 
Será atribuída a classificação de zero 
por cento às respostas impercetíveis 
ou que não respeitem a instrução / o 
tema.  

 

MATERIAL UTILIZADO 

A escola fornecerá o material necessário. 

Não é permitido o uso de dicionário.   

 
 
DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 15 minutos, no máximo. 

 


