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Ano Letivo 2018/2019 

INFORMAÇÃO-PROVA de Equivalência à Frequência de Inglês 

Prova 21 (Escrita) 

3.º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

1. Objeto de avaliação 

 

 Conteúdos Temáticos: 

• Teens’ Experiences - studying abroad, volunteering; 

• Tech Teens – teens and social media tools, technology in our lives;  

• Healthy Teens – healthy and unhealthy lifestyles, teens and body image; 

• Teens and Work – part-time jobs, future jobs and careers; 

• Teens’ Lives – teens’ additions, friends. 

 

Conteúdos Morfossintáticos: 

• Tempos Verbais; 

• Orações Condicionais; 

• Discurso Indireto; 

• Pronomes relativos; 

• Conjunções e preposições; 

• Question tags. 

 

 

2. Características e estrutura  

A prova é constituída por três grupos:  

 

Grupo I – Cotação – Entre 40 a 50 pontos 

                Exercícios de compreensão das ideias gerais do texto 

                De três a quatro itens. 

 

Grupo II - Cotação: Entre 30 e 40 pontos  

                Exercícios para aplicação das regras morfossintáticas: 

                Dois ou três itens. 
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Grupo III - Cotação: 20 pontos 

                Produção de texto entre 80 e 100 palavras, a partir de um tema proposto. 

 

 

2.1. Tipologia das questões 

Grupo I - Exercício de Verdadeiro/Falso com citação do texto / justificação; 

               Questionário de escolha múltipla; 

               Exercício de referentes; 

     Questionário de interpretação; 

               Exercício de sinónimos; 

     Exercício de completamento de frases com ideias do texto. 

            Grupo II - Exercícios para transformar frases e completar espaços.  

            Grupo III - Exercício de produção de texto. 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

• Elaboração de respostas completas; 

• Produção de enunciados corretos quer a nível semântico, quer a nível  

morfossintático; 

• Aplicação correta de conhecimentos morfossintáticos; 

• Não afastamento do tema proposto; 

 

 

4. Material 

 

• As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial). 

• Caneta de tinta azul ou preta; 

• Dicionário unilingue ou bilingue. 

Não é permitido o uso de lápis, nem de corretor. 

 

 

5. Duração 

Prova Escrita com a duração de 90 (noventa) minutos. 

 

 

 

 


