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1. Introdução  

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à 

Frequência da disciplina de Inglês do Ensino Secundário, a realizar em 201

por referência o Programa de Inglês para o 

Curricular de nível Secundário aprovado pelo decreto

O Exame é constituído por uma Prova Escrita com o peso de 70% da classificação final de 

exames e uma Prova Oral com o peso de 30% da classificação final de exame

é de realização obrigatória. 

As informações sobre o exame apresentadas neste documento não dispen

legislação em vigor e do Programa da disciplina

 

2. Objeto de avaliação 

Na componente da prova escrita, são objeto de avaliação as competências de 

interpretação e de produção escrita, concretizadas nos desempenhos descritos no 

Programa: Competência de Uso de Língua para

(Escrever) - e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o 

entre as enunciadas no Programa, a saber:

• Recordar conhecimentos sobre os temas prescritos pelo Programa de 

Continuação para o 12º Ano, podendo estes apresentar a forma verbal ou 

iconográfica/gráfica (ex: foto, gravura, cartoon, e

• Reconhecer / analisar informação específica.

• Selecionar informação do texto.

• Compreender e transferir informação do texto.

• Aplicar conhecimentos em novas situações.
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Secundária S. João da Talha- 404664 

Prova de Equivalência à Frequência de Inglês do Ensino Secundário 

Cursos Científico- Humanísticos 

                                                                            

12º Ano 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à 

de Inglês do Ensino Secundário, a realizar em 201

por referência o Programa de Inglês para o Nível de Continuação de 12º 

Curricular de nível Secundário aprovado pelo decreto - lei número 139/2012 de 5 de 

uído por uma Prova Escrita com o peso de 70% da classificação final de 

exames e uma Prova Oral com o peso de 30% da classificação final de exame

As informações sobre o exame apresentadas neste documento não dispen

legislação em vigor e do Programa da disciplina. 

Na componente da prova escrita, são objeto de avaliação as competências de 

interpretação e de produção escrita, concretizadas nos desempenhos descritos no 

petência de Uso de Língua para o 12º Ano- Interpretação (Ler), 

e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o examinando utilizar

entre as enunciadas no Programa, a saber: 

Recordar conhecimentos sobre os temas prescritos pelo Programa de 

Continuação para o 12º Ano, podendo estes apresentar a forma verbal ou 

iconográfica/gráfica (ex: foto, gravura, cartoon, etc). 

Reconhecer / analisar informação específica. 

Selecionar informação do texto. 

Compreender e transferir informação do texto. 

Aplicar conhecimentos em novas situações. 
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do Ensino Secundário 

                                                                            1ª/ 2ª Fase 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à 

de Inglês do Ensino Secundário, a realizar em 2014. A prova tem 

ível de Continuação de 12º ano e o Plano 

lei número 139/2012 de 5 de julho. 

uído por uma Prova Escrita com o peso de 70% da classificação final de 

exames e uma Prova Oral com o peso de 30% da classificação final de exame. A Prova Oral 

As informações sobre o exame apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

Na componente da prova escrita, são objeto de avaliação as competências de 

interpretação e de produção escrita, concretizadas nos desempenhos descritos no 

Interpretação (Ler), Produção 

e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a 

examinando utilizar estratégias, de 

Recordar conhecimentos sobre os temas prescritos pelo Programa de Nível de 

Continuação para o 12º Ano, podendo estes apresentar a forma verbal ou 
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• Aplicar conhecimentos na resolução de exercícios relativos ao funcionamento da 

língua. 

• Produzir enunciados demonstrando autonomia no uso das competências de 

comunicação.  

• Apresentar e discutir detalhadamente temas complexos, desenvolvendo linhas de 

argumentação consi

As competências visadas são as que o Programa esta

desenvolvidas ao longo do 12º 

Sociocultural, a saber: 

• A Língua Inglesa no Mundo

• Cidadania e Multiculturalismo

• Democracia na Era Global

• Culturas, Artes e Sociedade

• “The Moonlight Bride” 

 

 

3. Caraterização da Prova 

 

3.1. Caraterísticas e Estrutura da Prova Escrita

A prova consiste na realização de um conjunto de tarefas que se apresentam como 

uma sequência de atividade, tendo como objetivo a demonstração de competências 

integradas de leitura e escrita. 

A prova desenvolve-se em três partes distintas, denominadas ati

caraterísticas e objetivos a seguir se explicitam:

 

Atividade A (40 pontos) 

relativos a um ou mais domínios de referência pertinentes para a realização da 

Atividade C. 

Itens predominantemente de resposta fechada que poderão ser para

completamento de espaços,

tabela, completamento, associa

e gráficas, etc… 

 

 Equivalência à Frequência – código 358               

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE S. JOÃO DA TALHA 
 

Aplicar conhecimentos na resolução de exercícios relativos ao funcionamento da 

Produzir enunciados demonstrando autonomia no uso das competências de 

Apresentar e discutir detalhadamente temas complexos, desenvolvendo linhas de 

argumentação consistentes e fundamentadas. 

As competências visadas são as que o Programa estabelece que sejam 

desenvolvidas ao longo do 12º ano nas temáticas propostas para a Dimensão 

A Língua Inglesa no Mundo 

Cidadania e Multiculturalismo 

Democracia na Era Global 

Culturas, Artes e Sociedade 

“The Moonlight Bride” (Extensive Reading) 

 

Caraterísticas e Estrutura da Prova Escrita 

A prova consiste na realização de um conjunto de tarefas que se apresentam como 

uma sequência de atividade, tendo como objetivo a demonstração de competências 

integradas de leitura e escrita.  

se em três partes distintas, denominadas ati

caraterísticas e objetivos a seguir se explicitam: 

Atividade A (40 pontos) - Visa mobilizar competências e ativar conhecimentos 

relativos a um ou mais domínios de referência pertinentes para a realização da 

nte de resposta fechada que poderão ser para

completamento de espaços, associação, ordenamento, preenchimento de uma 

tabela, completamento, associação de mensagens verbais a representações visuais 
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Aplicar conhecimentos na resolução de exercícios relativos ao funcionamento da 

Produzir enunciados demonstrando autonomia no uso das competências de 

Apresentar e discutir detalhadamente temas complexos, desenvolvendo linhas de 

belece que sejam 

no nas temáticas propostas para a Dimensão 

A prova consiste na realização de um conjunto de tarefas que se apresentam como 

uma sequência de atividade, tendo como objetivo a demonstração de competências 

se em três partes distintas, denominadas atividades, cujas 

Visa mobilizar competências e ativar conhecimentos 

relativos a um ou mais domínios de referência pertinentes para a realização da 

nte de resposta fechada que poderão ser para 

ordenamento, preenchimento de uma 

mensagens verbais a representações visuais 
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Atividade B (80 pontos) - 

resposta fechada, que poderão integrar questões do tipo ordenação de frases de 

acordo com a sequência do texto, completa

Estas atividades terão como objetivos:

• Detetar as ideias principais de texto;

• Identificar e descodificar palavras;

• Interpretar informação explícita e implícita;

• Relacionar o que lê com o seu conhecimento

 

Atividade C (80 pontos) 

competência linguística, discursiva e 

demonstrando autonomia no uso das competências de comunicação e que pode ser 

constituído por temas em opção com uma extensão de

Esta atividade terá o objetivo de aval

• Mobilizar conhecimento num determinado contexto temático;

• Organizar informação de acordo com o registo pretendido;

• Estruturar um texto de forma clara e coesa adequad

situação de comunicação

Exemplos de atividade: 

• Redigir um texto argumentativo/persuasivo

• Descrever situações, sensações

• Dar opinião sobre factos ou temas

A estrutura de prova sintetiza

 

Atividades Competências

 

A 

Competência linguística

• Competência lexical

• Competência 

gramatical 

• Competência 

semântica 
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 Itens de resposta aberta de composição curta e itens de 

, que poderão integrar questões do tipo ordenação de frases de 

acordo com a sequência do texto, completamento de frases, transformação, etc

Estas atividades terão como objetivos: 

principais de texto; 

Identificar e descodificar palavras; 

Interpretar informação explícita e implícita; 

Relacionar o que lê com o seu conhecimento/vivência pessoal 

Atividade C (80 pontos) – Item de resposta aberta extensa, que testa a 

, discursiva e estratégica através da produção de um texto 

demonstrando autonomia no uso das competências de comunicação e que pode ser 

constituído por temas em opção com uma extensão de 180 - 250 palavras.

Esta atividade terá o objetivo de avaliar a capacidade do examinando para:

Mobilizar conhecimento num determinado contexto temático;

Organizar informação de acordo com o registo pretendido;

um texto de forma clara e coesa adequada ao tema proposto e à 

situação de comunicação. 

Redigir um texto argumentativo/persuasivo 

Descrever situações, sensações 

Dar opinião sobre factos ou temas 

A estrutura de prova sintetiza-se no quadro seguinte 

Competências Tipologia de itens 

Competência linguística 

Competência lexical 

Competência 

 

Competência 

Itens de seleção e construção 

• Associação 

• Resposta curta 

• Completamento 
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ta aberta de composição curta e itens de 

, que poderão integrar questões do tipo ordenação de frases de 

frases, transformação, etc. 

Item de resposta aberta extensa, que testa a 

estratégica através da produção de um texto 

demonstrando autonomia no uso das competências de comunicação e que pode ser 

palavras. 

iar a capacidade do examinando para: 

Mobilizar conhecimento num determinado contexto temático; 

Organizar informação de acordo com o registo pretendido; 

ao tema proposto e à 

Número 
de itens 

Cotação 
em 

pontos 
 

 

3 a 6 
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• Competência 

ortográfica 

Competência pragmática

• Competência 

funcional 

Competência sociolinguística

 

B 

Competência linguística

• Competência lexical

• Competência 

gramatical 

• Competência 

semântica 

• Competência 

ortográfica 

Competência pragmática

• Competência 

discursiva 

• Competência 

funcional/estratégica

Competência sociolinguística

 

C 

Competência linguística

• Competência lexical

• Competência 

gramatical 

• Competência 

semântica 

• Competência 

ortográfica 

Competência pragmática

• Competência 

discursiva 

• Competência 

funcional/ 

estratégica 
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Competência 

 

Competência pragmática 

Competência 

Competência sociolinguística 

Competência linguística 

Competência lexical 

Competência 

 

Competência 

Competência 

 

Competência pragmática 

Competência 

Competência 

funcional/estratégica 

sociolinguística 

Itens de construção e seleção 

• resposta curta 

• selecionação  

• interpretação  

Competência linguística 

Competência lexical 

Competência 

 

Competência 

Competência 

 

Competência pragmática 

Competência 

Competência 

 

 

 

Item de construção 

 

De composição extensa 
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40 

 

 

 

4 a 6 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 
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3.2. Caraterísticas e Estrutura da Prova Oral

 

Na prova oral são objeto de avaliação os conteúdos constantes do Programa, nas 

suas componentes Interpretação e Produção de Texto, Dimensão Sociocultural e 

Língua Inglesa, sendo os domínios de referência os indicados para a prova 

escrita. 

A prova oral permite avaliar o desempenho do examinando na mobilização d

competências de interpreta

Com base numa escolha aleatória os examinandos terão de descrever, associar 

ideias, dar opinião e argumentar em interação com os professores examinadores.

A estrutura da prova oral sintetiza

 

Competências 

Compreensão e produção 

oral da Língua Inglesa 

Compreensão seletiva e 

aprofundada 

 

 

Interação 
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Caraterísticas e Estrutura da Prova Oral 

Na prova oral são objeto de avaliação os conteúdos constantes do Programa, nas 

componentes Interpretação e Produção de Texto, Dimensão Sociocultural e 

Língua Inglesa, sendo os domínios de referência os indicados para a prova 

A prova oral permite avaliar o desempenho do examinando na mobilização d

competências de interpretação, produção oral e uso da língua. 

Com base numa escolha aleatória os examinandos terão de descrever, associar 

ideias, dar opinião e argumentar em interação com os professores examinadores.

A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte. 

Estrutura 

Compreensão e produção 

Compreensão seletiva e 

 

Os alunos deverão responder a algumas 

perguntas de ordem geral colocadas pelo 

professor 

O aluno descreve imagens e responde a 

perguntas abertas sobre as mesmas e sobre os 

domínios de referência 

O aluno fala sobre um artigo/notícia de revista 

ou jornal 

 

O aluno responde/expressa opiniões sobre a 

obra de leitura extensiva 
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Na prova oral são objeto de avaliação os conteúdos constantes do Programa, nas 

componentes Interpretação e Produção de Texto, Dimensão Sociocultural e 

Língua Inglesa, sendo os domínios de referência os indicados para a prova 

A prova oral permite avaliar o desempenho do examinando na mobilização de 

Com base numa escolha aleatória os examinandos terão de descrever, associar 

ideias, dar opinião e argumentar em interação com os professores examinadores. 

Cotação 

Os alunos deverão responder a algumas 

perguntas de ordem geral colocadas pelo 

O aluno descreve imagens e responde a 

abertas sobre as mesmas e sobre os 

cia de revista 

O aluno responde/expressa opiniões sobre a 

 

 

 

 

 

 

200 

pontos 
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4. Critérios Gerais de Classificação

 

4.1. Critérios Gerais de Classificação da Prova Escrita

 

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

e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada 

expressa por números inteiros.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos.

identificação de uma resposta, 

identificar inequivocamente o item 

Todos os itens que impliquem produção de texto (resposta curta, resposta 

restrita, resposta extensa) apresentam critérios específicos de classificação que 

têm como base descritores elaborados para o efeito e que estão organizados por 

níveis de desempenho. As cotações correspondentes a esses níveis são fixas, não 

podendo ser atribuídas classificações diferentes das cotações indicadas. No caso 

de a resposta apresentar um nível de desempenho inferior ao mais baixo 

descrito, é classificada c

Nos itens de resposta aberta, sempre que sejam apresentadas mais do que uma 

resposta para o mesmo item, apenas a primeira será classificada.

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

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido

Nos itens de resposta fechada, se o examinando fornecer mais respostas ou 

assinalar mais opções do que as pedidas, é

pontos. 

Na pontuação atribuída à tarefa final (Atividade C) são considerados cinco 

de desempenho tanto para a competência pragmática como para a competência 

linguística. Os níveis intercalares, que não se encontram descritos, serão 

atribuídos às repostas qu

Não será atribuída qualquer pontuação se não for tratado o tema proposto e ou 

devidamente identificado.

 

 Equivalência à Frequência – código 358               

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE S. JOÃO DA TALHA 
 

4. Critérios Gerais de Classificação    

4.1. Critérios Gerais de Classificação da Prova Escrita 

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

e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada 

expressa por números inteiros. 

spostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na 

de uma resposta, esta pode ser classificada se

identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Todos os itens que impliquem produção de texto (resposta curta, resposta 

resposta extensa) apresentam critérios específicos de classificação que 

têm como base descritores elaborados para o efeito e que estão organizados por 

veis de desempenho. As cotações correspondentes a esses níveis são fixas, não 

podendo ser atribuídas classificações diferentes das cotações indicadas. No caso 

de a resposta apresentar um nível de desempenho inferior ao mais baixo 

descrito, é classificada com zero pontos. 

Nos itens de resposta aberta, sempre que sejam apresentadas mais do que uma 

resposta para o mesmo item, apenas a primeira será classificada.

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

entemente da qualidade do texto produzido

Nos itens de resposta fechada, se o examinando fornecer mais respostas ou 

mais opções do que as pedidas, é atribuída a classificação de zero 

Na pontuação atribuída à tarefa final (Atividade C) são considerados cinco 

de desempenho tanto para a competência pragmática como para a competência 

linguística. Os níveis intercalares, que não se encontram descritos, serão 

que não se enquadram nos outros níveis. 

Não será atribuída qualquer pontuação se não for tratado o tema proposto e ou 

devidamente identificado. 
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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 

spostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

No entanto, em caso de omissão ou de engano na 

classificada se for possível 

Todos os itens que impliquem produção de texto (resposta curta, resposta 

resposta extensa) apresentam critérios específicos de classificação que 

têm como base descritores elaborados para o efeito e que estão organizados por 

veis de desempenho. As cotações correspondentes a esses níveis são fixas, não 

podendo ser atribuídas classificações diferentes das cotações indicadas. No caso 

de a resposta apresentar um nível de desempenho inferior ao mais baixo 

Nos itens de resposta aberta, sempre que sejam apresentadas mais do que uma 

resposta para o mesmo item, apenas a primeira será classificada. 

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

entemente da qualidade do texto produzido. 

Nos itens de resposta fechada, se o examinando fornecer mais respostas ou 

atribuída a classificação de zero 

Na pontuação atribuída à tarefa final (Atividade C) são considerados cinco níveis 

de desempenho tanto para a competência pragmática como para a competência 

linguística. Os níveis intercalares, que não se encontram descritos, serão 

 

Não será atribuída qualquer pontuação se não for tratado o tema proposto e ou 



 

Informação - Prova de Equivalên

O texto produzido só é avaliado na competência linguística se for 

proposto, situando-se o texto, pe

pragmática. 

 

4.2. Critérios Gerais de Classificação da Prova 

 

 

Cada examinando será avaliado de acordo com o seu desempenho individual

compreensão e produção oral serão desvalorizadas caso as respostas não 

correspondam ou correspondam parcialmente ao que for pedido pelo professor 

interlocutor. 

A classificação é atribuída de acordo com os níveis e resp

apresentadas nas grelhas criadas para o efeito

enunciados no Quadro Europeu

Não será atribuída qualquer pontuação aos examinandos que revelem total 

incapacidade de compreensão e comunicação

 

Classificação Final 

 

 A classificação final da prova de equivalência à frequência 

classificação obtida pelo aluno na prova realizada, cotada de 0 a 200 pontos, 

sendo a classificação final expressa na escala de 0 a 20 valores.

A classificação desta prova constituída por duas componentes é expressa pela 

média ponderada e arre

componentes: 

- a componente escrita corresponde a

 

5. Material 

 

5.1. Material da Prova Escrita

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

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
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O texto produzido só é avaliado na competência linguística se for 

se o texto, pelo menos, no nível 1 na competência 

. Critérios Gerais de Classificação da Prova Oral   

Cada examinando será avaliado de acordo com o seu desempenho individual

compreensão e produção oral serão desvalorizadas caso as respostas não 

correspondam ou correspondam parcialmente ao que for pedido pelo professor 

A classificação é atribuída de acordo com os níveis e respe

apresentadas nas grelhas criadas para o efeito, que têm por base os descritores 

Europeu Comum de Referência para as Línguas.

Não será atribuída qualquer pontuação aos examinandos que revelem total 

incapacidade de compreensão e comunicação. 

A classificação final da prova de equivalência à frequência 

classificação obtida pelo aluno na prova realizada, cotada de 0 a 200 pontos, 

sendo a classificação final expressa na escala de 0 a 20 valores. 

A classificação desta prova constituída por duas componentes é expressa pela 

média ponderada e arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas 

corresponde a 70% e a componente oral 

5.1. Material da Prova Escrita 

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

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
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O texto produzido só é avaliado na competência linguística se for tratado o tema 

lo menos, no nível 1 na competência 

Cada examinando será avaliado de acordo com o seu desempenho individual. A 

compreensão e produção oral serão desvalorizadas caso as respostas não 

correspondam ou correspondam parcialmente ao que for pedido pelo professor 

etivas pontuações 

têm por base os descritores 

Comum de Referência para as Línguas. 

Não será atribuída qualquer pontuação aos examinandos que revelem total 

A classificação final da prova de equivalência à frequência é expressa pela 

classificação obtida pelo aluno na prova realizada, cotada de 0 a 200 pontos, 

 

A classificação desta prova constituída por duas componentes é expressa pela 

dondada às unidades das classificações obtidas nas duas 

 a 30%. 

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



 

Informação - Prova de Equivalên

As respostas são registadas em folha própria

ensino. 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues.

Não é permitido o uso de corretor.

 

 

5.2. Material da Prova Oral

 

 A fornecer ao aluno no momento da prova

 

6. Duração da Prova 

 

6.1 Duração da Componente da Prova Escrita

 

A componente da prova escrita tem a duração de 90 minutos.

 

6.2 Duração da Componente da Prova Oral

 

A componente da prova oral tem a 
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As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues. 

Não é permitido o uso de corretor. 

da Prova Oral 

A fornecer ao aluno no momento da prova 

6.1 Duração da Componente da Prova Escrita 

A componente da prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

6.2 Duração da Componente da Prova Oral 

A componente da prova oral tem a duração de 25 minutos. 
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