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INFORMAÇÃO – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Inglês LE1 – Código 21 – Prova Escrita        MAIO DE 2022 

 
Prova de 2022 

9º Ano           3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Introdução 

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência do 9.º 

ano do ensino básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2022. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura da prova;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Duração;  

• Material autorizado.  

 

1. Objeto de Avaliação 
 

A prova escrita tem como referentes o programa de Inglês para o 3º ciclo do ensino básico, as metas 

curriculares para o ensino básico (2013) e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. A prova 

escrita avalia a aprendizagem nos domínios da Compreensão do Oral, da Leitura, do Funcionamento da 

Língua e da Escrita, visando as seguintes competências: 

- Compreensão de um texto áudio, adequado ao nível de conhecimentos do aluno, dentro das tipologias e 

tópicos abordados nos domínios de referência; 

- Apreensão do sentido global de um texto escrito, dentro destes tópicos abordados nos domínios de 

referência: 

• Students Exchange Programs 

• Volunteering 

• Technology 

- Seleção da informação essencial; 

- Identificação de aspetos socioculturais veiculados pelo texto;  
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- Reconhecimento no texto dos meios linguísticos nos seus aspetos morfossintáticos, nomeadamente: 

• Relative pronouns 

• Connectors 

• Verb tenses 

- Aplicação de conhecimentos adquiridos às novas situações;  

- Produção de um texto escrito, dentro dos tópicos abordados nos domínios de referência. 

 

2. Caracterização da prova (características e estrutura da prova) 
 

As respostas são registadas em suporte de papel específico da EMEC fornecido pela escola ao aluno no 

momento de realização da prova. 

A prova escrita é constituída por quatro grupos: 

Grupo I - Compreensão de um texto oral - 20% 

• Exercício de “Verdadeiro/ Falso”; 

• Preenchimento de espaços / Completamento de frases, respeitando o conteúdo do texto. 

 

 

Grupo II - Compreensão de um texto escrito - 40%  

▪ Exercício de “Verdadeiro/ Falso”; procurando evidência no texto; 

▪ Identificação de sinónimos/ antónimos/ referentes; 

▪ Perguntas de interpretação sobre o texto. 

 

GRUPO III - Funcionamento da Língua - 20%    

 

▪ Preenchimento de espaços; 

▪ Exercício de paráfrase (reescrever frases mudando a sintaxe, mas mantendo o mesmo significado); 

▪ Combinação de frases a partir de um elemento de ligação. 

 

   Grupo IV - Produção de um texto escrito - 20%   

 

▪   Elaboração de um texto, a partir de uma frase/ comentário ou outro tipo de suporte. 
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3. Critérios gerais de classificação 
 

Grupo I – 20% 

A cotação só será atribuída se a resposta estiver correta, tendo em conta a informação contida no texto 

áudio. 

Respostas com erros ortográficos não impeditivos de comunicação, serão parcialmente cotadas.   

 

Grupo II – 40% 

As respostas devem revelar que o aluno compreendeu globalmente o texto; 

Descontar-se-ão pontos pela expressão se a resposta não for inteligível ou tiver erros formais que 

perturbem a comunicação; 

Não serão cotadas as respostas cujo conteúdo esteja errado, mesmo que a forma esteja correta. 

 

Grupo III – 20% 

A cotação só será atribuída se a resposta estiver correta, atendendo à adequação lexical, correção 

morfossintática, semântica e ortográfica. 

 

Grupo IV – 20% 

Conteúdo- 60% da cotação 

 - Conformidade com o tema e o tipo de texto propostos;  

 - Adequação da informação selecionada; 

 - Organização coerente das ideias; 

 - Utilização de vocabulário adequado e variado, correção estrutural e ortográfica; 

 - Imaginação e criatividade. 

 

Forma – 40 % da cotação  

 - Construção de um texto coeso e estruturado;  

 - Correção linguística. 
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Fatores de desvalorização: 

- Afastamento do tema; 

- O afastamento integral do tema e do tipo de textos propostos implica a desvalorização total da resposta; 

 -Caso o texto apresentado pelo examinando seja de extensão tão reduzida que não permita uma avaliação 

fiável da correção linguística, a cotação deste parâmetro deve ser objeto de uma desvalorização 

proporcional à do conteúdo; 

 -O desvio para além do limite de extensão indicado implica uma desvalorização parcial do texto redigido 

pelo examinando; 

- Incoerência na organização de ideias; 

- Erros estruturais e ortográficos. 

 

4. Duração   
 

A prova tem a duração de 90 minutos.  

       A compreensão de texto oral será realizada nos primeiros 15 minutos da prova. 

 

5. Material autorizado  
 

      A prova é realizada na folha de resposta fornecida, sendo apenas permitido, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

 

 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 18 de maio de 2022 
 


