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                                 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  

                           DE S.JOÃO DA TALHA -172080                                                                                                                                                                               

                         

                 

EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE INGLÊS   

Prova  21 /2013                                                                          1ªFase/2ªFase 

3º ciclo do Ensino Básico 

                                                                                                                      

                                                                                           

                                              

Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de inglês, a realizar em 2013 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 

139/2012. 

Devem ainda ser tidos em consideração o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 

de dezembro, bem como os Despachos n.º 15971/2012, de 14 de dezembro e nº6 

de 10 de abril. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida e do programa da disciplina. 

O exame consta de duas provas: escrita e oral com o mesmo peso na avaliação. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos às provas: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 
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1. Objeto de avaliação 

A prova de exame tem por referência o Programa de Inglês do Ensino Básico, 
homologado em 1991, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de 
Inglês. Este exame permite avaliar as competências comunicativas nas vertentes 
da compreensão e da produção escrita e oral. O desempenho dos alunos envolve a 
mobilização dos conteúdos programáticos, nomeadamente nos domínios da Língua 
Inglesa, na Produção e na Interpretação de Textos, e os respetivos processos de 
operacionalização, prescritos pelo programa. 
Não são objeto de avaliação conteúdos específicos da Leitura Extensiva previstos 

no programa da disciplina. 

Esta prova permite avaliar: 
 
• Competências de comunicação escrita e oral nas vertentes linguísticas, 
sociolinguística e pragmática. 
 
Assim, deve o examinando: 
• Compreender textos escritos de natureza diversificada, adequados ao seu 
desenvolvimento intelectual, socio afetivo e linguístico; 
• Utilizar os seus conhecimentos em sequências discursivas e no uso da língua em 
situação de comunicação; 
• Produzir textos escritos e enunciados orais, em resposta a necessidades 
específicas de comunicação, respeitando os objetivos de aprendizagem 
enunciados no Programa. 
 
A prova contempla: 
• Conteúdos lexicais e morfossintáticos; 
• Conteúdos discursivos: sequências dialogais, narrativas, descritivas, explicativas 
e argumentativas; 
• Domínios de referência sociocultural (Temas). 
 

2.Características e estrutura DA PROVA ESCRITA 

Domínios / Conteúdos 
Tipologia de 

exercícios 

 

Cotação 

(em pontos) 

LEITURA E COMPREENSÃO DE 

TEXTO 

Área temática e vocabular: 

The world of work 

Ler e compreender um texto no 

âmbito da área temática referida e 

 

 

1-True / False 

2-Matching Synonyms 

3-Matching two halves 

 

 

4 x 2 

4 x 2 
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realizar exercícios de interpretação 

diversos 

 

 

FUNCIONAMENTO DA LÌNGUA 

INGLESA 

Conteúdos gramaticais: 

Aplicar corretamente as regras 

relativas aos conteúdos gramaticais 

referidos: 

Past Simple/Present Perfect 

 

If Clauses (1st / 2nd Conditional) 

Prepositions(Time and Place) 

 

Passive Voice (Present Simple / Past 

Simple / Future) 

Reported Speech (Present Simple / 

Present Continuous / Future) 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Escolher um de dois temas propostos 

e escrever um texto original (entre 

80 a 100 palavras) 

 

of sentences 

4-Comprehension 

questions 

 

 

 

 

1-Filling in the gaps 

with the suitable verb 

tense 

     

2-Filling in the gaps 

 

    3-Rephrasing 

 

 

4 x 2 

3 x 4 

(36) 

 

 

 

 

6 x 2 

 

 

6 x 2 

6 x 1 

 

2 x 4 

2 x 6 

(38) 

 

 

26 

100 pontos 

 

3.1. Critérios gerais de classificação 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na 
identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 
identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
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Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve 
ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 
É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 
solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente, 
no que se refere à parte de interação e produção escritas. 
 

I- Nos itens de seleção 1, 2 e 3 - certo / errado;  

Nos itens de construção 4 – Organização por níveis de desempenho, atribuindo-se 

a cada um pontuação de acordo com a interpretação correta das ideias do texto e 

a produção de frases gramaticalmente corretas 

I I- 1 e 2 - certo / errado; 3 - certo / errado /parcialmente certo, de acordo com 

a pontuação atribuída aos elementos considerados certos / errados. 

I I I – Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho, (0-6;7-14;15-20;21-26). Os 

descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os 

seguintes elementos:  

- Aplicar correcta e adequadamente conhecimentos da área vocabular; 

- Aplicar correcta e adequadamente estruturas gramaticais; 

- Revelar organização do discurso aplicando regras no âmbito da morfologia e da 

sintaxe; 

- Ser fiel ao tema escolhido. 

Caso o texto produzido pelo aluno não cumpra de forma inequívoca a instrução no 

que respeita ao tema e ao tipo de texto, deve ser classificado com zero. 

3.2. Material permitido 

 Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

 Dicionário bilingue e monolingue; 

 Não é permitido o uso de corretor; 

 A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para 

classificação. 

 

3.3 Duração 

A prova tem a duração de 90 (noventa) minutos. 
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4. Características e estrutura da PROVA ORAL 

4.1 Objeto de avaliação 

Esta prova consiste na realização de uma sequência de atividades que têm por 

objetivo avaliar as competências nos domínios da leitura, compreensão e 

produção orais.  

 

4.2 Características e estrutura da prova 

As atividades têm como suporte um ou mais textos de natureza diversa. Os temas 

são os abrangidos pelo programa da disciplina. 

A prova compõe-se de uma atividade de leitura e interpretação de um texto, 

descrição de uma imagem e interação oral sobre um tema à escolha do 

examinando. 

 

4.3 Critérios gerais de classificação 

 

 

Temas /Tipos de 

atividade 

 

Descrição dos exercícios 

 

Cotação 

em pts 

P
ro

d
u
ç
ã
o
 e

 I
n
te

ra
ç
ã
o
 O

ra
l 
(p

ro
v
a
 o

ra
l)

 

 

LEITURA 

 

 

DESCRIÇÃO DE UMA 

IMAGEM 

 

 

INTERAÇÃO 

 EXAMINANDO/ 

EXAMINADOR 

 

 

 Ler um texto com um ritmo 

fluente, sem erros de pronúncia 

e com a entoação adequada 

 Compreender a ideia global do 

texto 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM 

 Descrever uma imagem 

utilizando vocabulário extenso e 

variado 

 

 Produzir frases corretas 

 Expressar as suas ideias 

contextualizadas 

 

20 

pontos 

 

20 

pontos 

 

20 

pontos 

 

20 pts 

20 pts 

100 pts 
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4.4 Material 

O examinando não necessita de ser portador de qualquer tipo de material, no 

entanto se assim o entender pode usar esferográfica ou lápis, caso necessite de 

tomar notas ou sublinhar frases. 

4.5 Duração 

A prova oral tem a duração de 15 (quinze) minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


