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  04.junho.2021 

 
informação-prova 

de equivalência à frequência 
 

21 INGLÊS 
escrita e oral 

3.º ciclo 
do ENSINO BÁSICO 

2021 
alunos abrangidos pela Portaria nº 23/2015, de 27 de fevereiro 

1.  OBJETO DE AVALIAÇÃO: 

PROVA ESCRITA 
. Reconhecer e exprimir opinião sobre áreas-problema relacionadas com a sociedade: problemas sociais. 

. Relacionar novas tecnologias e transformações nos modos de estar e viver: trabalho/lazer; comunicação. 

. Reescrever frases de sentido paralelo às frases dadas, demonstrando o domínio de diversas regras do sistema 

da língua. 

. Preencher espaços, aplicando itens gramaticais específicos. 

. Elaborar uma composição com o mínimo de 90 palavras no âmbito da temática do texto ou área afim. 

. Produzir frases corretas aplicando os conteúdos gramaticais e vocabulário previamente adquiridos. 

. Escrever um texto de opinião, recorrendo à apresentação de pontos de vista. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

- Social Issues; 

- Technology; 

- Verbos: auxiliares modais; tempo (presente simples, passado simples, futuro – will); aspeto (progressivo -

presente/ passado; perfect – presente/ passado); 

- Pronomes relativos (who/ that/ which); casos de omissão (ex. The girl I met); 

- Modos de representação do discurso: discurso direto/ indireto (afirmações). 

 

 

PROVA ORAL 
COMPETÊNCIAS: 

. Interagir; 

. Falar/ Ouvir; 

. Competência sociocultural; 

. Participação em conversas sobre assuntos do quotidiano; 

. Autoapresentação e apresentação de pessoas a partir de tópicos (elementos de identificação, situação familiar, 

características pessoais, gostos, hábitos) e/ ou de elementos linguísticos; 

. Relato de episódios/ acontecimentos da vida quotidiana a partir de tópicos e/ ou elementos linguísticos; 

. Descrição, com o objetivo de dar a conhecer, de objetos, lugares, personagens com apoio visual ou linguístico; 
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. Adequação de comportamentos comunicativos tendo em conta: os traços característicos da sociedade e da 

cultura das comunidades que usam a língua; afinidades/ diferenças entre a cultura de origem e a cultura 

estrangeira. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E ESTRATÉGIAS: 

- Social Issues; 

- Technology; 

- Verbos: auxiliares modais; tempo (presente simples, passado simples, futuro –will); aspeto (progressivo -

presente/ passado; perfect – presente/ passado); 

- Pronomes relativos (who/ that/ which); casos de omissão (ex. The girl I met); 

- Modos de representação do discurso: discurso direto/indireto (afirmações). 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA: 

PROVA ESCRITA 
Leitura e Interpretação de Texto (40 pontos): 
Completar frases; identificar no texto a que se referem pronomes ou advérbios dados; identificar no texto 

equivalentes a palavras/ expressões dadas; distinguir afirmações verdadeiras/ falsas e justificá-las com citações 

do texto; responder a questões de acordo com o texto. 

 

Língua Inglesa (35 pontos): 

Completar/ ligar ou reescrever frases; preencher espaços. 

 

Produção de Texto (25 pontos) 

 

 

 

PROVA ORAL:  
MOMENTO 

PROCEDIMENTOS 
ESTÍMULOS 

1º 

Interação examinador/ 

examinando 

O examinador entrevista o 
examinando 

Orais 

2º 

Produção do 

examinando 

O examinador atribui uma tarefa ao 
examinado, no âmbito das áreas de 

conteúdo do programa. O examinado 
dispõe de alguns minutos para se 

preparar, exprimindo-se 
posteriormente sem ser interrompido. 

Orais, visuais e/ ou 

escritos 

3º 

Interação examinador/ 

examinando 

O examinador interage com o 
examinando com vista a clarificar 

aspetos do discurso do examinado 
no 2º momento e/ ou solicitar 
aprofundamento de algumas 

questões e/ ou abordar outros 
aspetos no âmbito das áreas de 

conteúdo do programa. 

Orais, visuais e/ou 

escritos 
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO: 

PROVA ESCRITA: 
Produção e Interpretação de Texto 

A/B/C questões de resposta fechada 

Conteúdo: adequado = cotação total; parcialmente adequado = cotação parcial; inadequado = 0 pontos. 

Forma: certa = cotação total; parcialmente certa = cotação parcial; errada = 0 pontos. 

D – questão de resposta aberta 

Conteúdo: adequado = cotação total; parcialmente adequado = cotação parcial; inadequado = 0 pontos. 

Forma: erros de vocabulário = desconto máximo de 15% sobre o total; erros de estrutura = desconto máximo de 

15% sobre o total. 

 

Língua Inglesa  

Forma: certa = cotação total; errada = 0 pontos 

 

Produção de Texto 

0 a 8 pontos: muitos erros de estrutura; fuga ao tema; número inferior a 90 palavras; deficiente organização de 

ideias; dificuldade de expressão; utilização repetitiva de vocabulário.  

9 a 16 pontos: alguns erros de estrutura; fidelidade ao tema; número mínimo de 90 palavras; razoável 

organização de ideias; expressão por vezes pouco clara.  

17 a 25 pontos: sem erros de estrutura; número mínimo de 90 palavras; fidelidade ao tema; boa organização 

de ideias; clareza de expressão; boa/ razoável amplitude de vocabulário; revelação de criatividade. 

 

Nota: Não deverá ser atribuída cotação a composições que não obedeçam ao tema proposto. 

A repetição de erros é irrelevante.  

 

PROVA ORAL 

O desempenho dos alunos será avaliado segundo os seguintes parâmetros: 

- Âmbito; 

- Fluência; 

- Coerência; 

- Interação; 

- Correção. 

 

Âmbito Correção Fluência 
Desenvolvimento 

temático e coerência 
Interação 

25% 15% 10% 25% 25% 

 
 

4. MATERIAL A UTILIZAR: 

PROVA ESCRITA 
Esferográfica azul ou preta. 

PROVA ORAL 
Fornecido pelos examinadores no ato da prova sempre que necessário. 
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5. TIPO E DURAÇÃO DA PROVA: 
TIPO DE PROVA: Escrita + Oral (E + O). 

DURAÇÃO DA PROVA escrita: 90 minutos E DA PROVA oral: 15 minutos. 

 

 

 


