INFORMAÇÃO
PROVA de EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA do ENSINO BÁSICO
DISCIPLINA Inglês

1ª Fase
Duração: 90 min

Código: 21 | 2021
3 Ciclo do Ensino Básico

Tipo de Prova: Escrita
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Introdução
A prova destina-se a avaliar os conhecimentos dos alunos em Língua Estrangeira I, no final do 3º ciclo, com
vista à sua conclusão.
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Objeto de avaliação
Vocabulário relacionado com summer camps e viagens, intercâmbios; Funcionamento da Língua
(Adjetivos; Past simple e past continuous; future com will/ going to; expressão em língua inglesa, na
redação de um texto sobre um tema dado e na interpretação textual.
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Características e estrutura
A prova é constituída por quatro partes, a seguir descriminadas:
Parte I

Compreensão oral

Parte II

Compreensão escrita

Parte III

Funcionamento da
Língua

Parte IV Expressão escrita
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 Classificar afirmações como verdadeiras ou falsas;
 Assinalar as frases corretas.
 Ler um texto;
 Completar frases de acordo com o texto;
 Associar vocábulos dados a sinónimos;
 Responder a questões sobre o texto;
 Completar um texto com os vocábulos dados.
 Selecionar o adjetivo correto;
 Completar frases com os tempos verbais indicados;
 Selecionar o tempo verbal adequado em cada frase.
 Redige um texto a partir de um dos temas à escolha.

Critérios de classificação
Resposta correta- cotação total; resposta errada-0 pontos;
Informação correcta mas estruturação da resposta errada- metade da cotação.
Respostas incompreensíveis ou descontextualizadas serão consideradas erradas.
Erros ortográficos não serão descontados.
Na expressão escrita serão tidos em consideração os seguintes parâmetros: fidelidade ao tema; correcção
linguística; coesão e coerência.
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.
Se o examinando 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.
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Material
Esferográfica azul ou preta, dicionário unilingue e/ ou bilingue, folha de resposta oficial.
Duração
90 minutos.

