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Ano letivo 2018/2019 

 

 
INFORMAÇÃO - PROVA de Equivalência à Frequência de Inglês 
 
Prova 367 (Escrita) 

10.º e 11.º Anos de escolaridade 

 

 

1. Objeto de avaliação 

 

Na prova escrita são objeto de avaliação os conteúdos constantes do programa, nas sua 

componentes de interpretação e produção de texto, dimensão sociocultural e língua inglesa. 

Assim, as competências visadas são as seguintes: 

 Competências de Uso da Língua: Ler e Escrever. 

 Competência Sociocultural  

 

Domínios de Referência - Vocabulário relativo aos temas: O mundo dos adolescentes, 

Um mundo de muitas línguas, Os Media e a comunicação global, O mundo tecnológico, 

Multiculturalismo, O mundo do trabalho, A sociedade de consumo, O mundo à nossa 

volta. 

Regras de funcionamento da língua, com especial incidência em formas verbais, 

preposições, conjunções e locuções, orações condicionais, voz passiva, pronomes 

relativos, discurso indireto, auxiliares modais, phrasal verbs, prepositional verbs, 

formação de palavras e categorias gramaticais. 

 

2. Características e estrutura  

 

A prova visa a realização de uma ou mais tarefas complexas cujo tema se insere num dos 

domínios de referência constantes do Programa de Nível de Continuação para os 10º e 11º 

anos e referidos no ponto 1. 

A prova desenvolve-se em duas fases: Preparação (Atividade A), Desenvolvimento 

(Atividades B e C). 
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Atividade A – 2/3 itens   -   40 pontos 

Atividade B – 4/6  itens  -   80 pontos 

Atividade C – 1/2 itens   -   80 pontos 

Total –                             200 pontos 

 

Nota: A distribuição da cotação poderá sofrer alteração consoante o número de itens da 

Atividade C. 

Tipologia das Questões 

 

Atividade A – Mobilização de competências e ativação de conhecimentos 

Dois/três itens de qualquer tipo, predominando os de resposta fechada, visando a 

mobilização de competências e ativação de conhecimentos pertinentes para a realização da 

tarefa final, aos níveis cognitivo, linguístico, discursivo e sociocultural. 

Alguns exemplos:  

a) agrupar/reagrupar palavras; 

b) localizar elementos estranhos a um conjunto; 

c) hierarquizar factos/ações; 

d) organizar campos semânticos; 

e) criar frases a partir de palavras isoladas; 

…….. 

Atividade B – Interpretação de texto 

Entre quatro a seis itens, de resposta aberta ou fechada, que testam a interpretação e 

produção de textos em Inglês, e que consistem na recolha e tratamento da informação que 

servirá de base à execução da tarefa final (Atividade C). 

Alguns exemplos: 

a) localizar informação num texto (scanning); 

b) ordenar partes de um texto; 

c) identificar assunto de um texto (skimming); 

d) completar frases/textos; 

e) dar resposta a perguntas restritas/abertas de interpretação do texto 

…… 
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Atividade C  – Produção de texto (tarefa final) 

 1. Item de preparação da tarefa (opcional), evidenciando capacidade de selecionar e/ou 

organizar informação, construir sentidos ou empregar elementos coesivos, como por 

exemplo: 

a) organizar segmentos de frase numa frase ou frases num texto; 

b) completar um parágrafo/texto, integrando elementos coesivos; 

c) listar tópicos para um texto; 

d) completar partes de um texto; 

e) organizar informação em forma de nota; 

…… 

2. Redação de um texto com 120-140 palavras, englobando as vertentes pragmática e 

linguística. 

Alguns exemplos: 

a) desenvolver um tema; 

b) descrever situações, imagens, sensações, etc; 

c) narrar factos, acontecimentos, experiências; 

d) dar opinião fundamentada sobre factos, temas, etc.; 

     …… 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR). 

Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho, a que 

correspondem cotações fixas. Para a generalidade dos itens são considerados entre um e 

três níveis; para a tarefa final, são considerados cinco níveis em cada parâmetro 

(competência pragmática e competência linguística). Os níveis intercalares de cotação, que 

não se encontram descritos, visam ter em conta possíveis variações nas respostas dos 

examinandos. 

Qualquer resposta que apresente um desempenho inferior ao mais baixo descrito deve ser 

classificado com zero pontos. 
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Nos itens de resposta fechada, se o examinando fornecer mais respostas ou assinalar mais 

opções do que as pedidas, terá a classificação de zero pontos. 

Nos itens de resposta aberta, deve ser atribuída classificação de zero pontos às respostas 

que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

Na tarefa final, só serão avaliadas as competências de âmbito linguístico se o examinando 

tiver tratado o tema proposto. Sempre que o examinando apresente mais do que uma 

resposta para o mesmo item, apenas a primeira deverá ser classificada. 

As classificações a atribuir às respostas são expressas obrigatoriamente em números inteiros. 

A atribuição dos diferentes níveis/classificações de desempenho, critérios específicos e 

cenários de resposta serão entregues juntamente com a prova. 

 

4. Material 

 

• Respostas registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

 Caneta azul ou preta 

 Dicionário unilingue ou bilingue 

 

Obs. Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

Nota: O resultado final do exame será a média ponderada resultante da classificação da 

prova escrita (70%) mais a classificação da prova oral (30%). 

 

 

 


