
 

 

 
 

 INFORMAÇÃO 
PROVA de EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA do ENSINO SECUNDÁRIO 
    

Inglês                            1ª/2ª Fases  
358 | 2021 

 
 

Duração: 90 + 25      
min 

12º ano de escolaridade  Tipo de Prova: Escrita/Oral 
    

 
 

1. INTRODUÇÃO 
         O exame de equivalência à frequência de Inglês é constituído por duas provas: 
          Prova Escrita – 70% 
          Prova Oral – 30% 
          Todos os alunos que realizam a prova escrita são automaticamente admitidos à prova oral. Se o aluno faltar à    
          prova oral é considerado reprovado.     
 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados no Programa 
de Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). Considera-se, pois, condição para o entendimento desta 
informação a leitura quer do Programa, quer do QECR. 
Na prova escrita são objetos de avaliação as competências de interpretação e produção escrita, concretizadas nos 
desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso da Língua para o 12º ano – Interpretação (Ler) e 
Produção (Escrever) – e Competência Sociocultural.   
Na prova oral são objetos de avaliação as competências de interpretação, produção e interação orais, 
concretizadas nos desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso da Língua para o 12º ano – 
Interpretação (Ouvir) e Produção e Interação Orais (Falar) - e Competência Sociocultural.   
A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o 
examinando utilizar estratégias de entre as enunciadas no programa. Os conteúdos programáticos encontram-se 
organizados em três componentes distintas, que são transversais a toda a prova: 
 
Dimensão Sociocultural 
Quatro Domínios de Referência: 

● A Língua Inglesa no Mundo 
● Cidadania e Multiculturalismo 
● Democracia na Era Global 
● Culturas, Artes e Sociedade 

 
Interpretação e Produção de Texto 
Interpretação e produção de diversos tipos de texto (notícia, artigo, recensão, ensaio, comentário), que 
concretizam macrofunções do discurso (argumentação, descrição, narração), a que estão associadas intenções de 
comunicação (informar, opinar, criticar, persuadir, explicar). 
 
 
 



 
Língua Inglesa 
Componentes morfossintática e léxico-semântica: Conditional clauses; alternative structures with inversion; 
inversion of the subject; reported speech; phrasal verbs; impersonal passive voice; the subjunctive; connectors; 
word-formation; the possessive / double possessive; the future perfect. 
 

 
3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

 
3.1 Caracterização da prova escrita 
A prova consiste na realização de tarefas, que se desenvolvem através de uma sequência de atividades, as 
quais demonstram competências integradas de leitura e escrita. O tema da tarefa insere-se em domínios de 
referência prescritos pelo programa de LE – 12º ano. As tarefas supramencionadas desenvolvem-se em três 
fases, que a seguir se explicitam. 
 
3.1.1. Fase de Preparação (Atividade A) 
Mobilização de competências e ativação de conhecimentos pertinentes para a realização da atividade final. 
Exemplos de atividades: 
Agrupar palavras, associar mensagens verbais a representações visuais/ gráficas, criar frases a partir de 
palavras isoladas, elencar notas, hierarquizar factos/ações, organizar campos semânticos, analisar sentidos, 
emitir opinião crítica, antecipar temas/títulos. 

 
3.1.2. Fase de Desenvolvimento 
Interpretação e produção de textos escritos em Inglês. 
 
3.1.2.1. Interpretação de texto (Atividade B) 
Recolha e tratamento de informação que serve de base para a realização da atividade final. 
Exemplos de atividades: 
Completar frases/textos, relacionar títulos e textos, identificar figuras de estilo, responder a questões sobre 
léxico/relações de coerência/coesão linguística, responder a perguntas de interpretação, explicar e/ou 
justificar a escolha de paratexto(s). 
 
3.1.2.2. Uso da língua em contexto (Atividade C) 
Reescrever frases (‘rephrasing’), referenciação de palavras, exercícios de conexão linguística e estrutural. 
 
3.1.3. Fase de produção de texto (Atividade D) 
Redação de texto – composição extensa (150-220 palavras). 
Exemplos de atividades: 
Dar opinião fundamentada sobre factos ou temas sugeridos, narrar factos/acontecimentos/experiências com 
ou sem guião, redigir um texto argumentativo, persuasivo/crítico, expandir ideia contida em citação, elaborar 
sobre o contexto de uma obra dada. A redação de texto é precedida, eventualmente, de um item (imagem, 
epígrafe) para ilustrar, selecionar e/ou organizar informação ou empregar elementos coesivos. 
 
Para a resolução das atividades acima descritas, sugere-se a seguinte distribuição de tempo:  
Atividade A — 15 minutos  
Atividade B/C — 40 minutos  
Atividade D — 30 minutos 
 Revisão geral — 5 minutos 
 



 
Esta informação é especificada na grelha que a seguir se apresenta: 
 

Atividades Competências Tipologia de itens Número 
de itens 

Cotação 

A  
 
 
Competência linguística 
 
−competência lexical 
−competência gramatical 
−competência semântica 
− competência ortográfica 
 
 
Competência pragmática 
 
-    competência discursiva 
− competência funcional / 
estratégica 
 
 
 
Competência sociolinguística 
 
 
 
 

Predominantemente de resposta 
fechada: 
−associação  
- correspondência 
− escolha múltipla 
− ordenação 
− resposta curta 
- transformação 

 
 
1 a 2 

 
 
 
30 pontos 

B De resposta aberta ou fechada: 
−resposta curta 
- resposta restrita 
−exemplificação 
−definição 
- escolha múltipla 
- transformaçaõ 

 
 
1 a 6 

 
 
 
60 pontos 

C De resposta fechada: 
- Referenciação 
- Reescrita 
- Conexão 

 
1 a 4 

 
30 pontos 

D De resposta extensa: 
 
Comentário/Argumentação 
/Artigo 

 
2 temas 
opcionais 

 
 
80 pontos 

 
 
3.2. Caracterização da prova oral 
A prova de interação oral/ expressão oral consiste na realização de três atividades de interação oral, cujos 
temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa de LE, 12º ano. 
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte: 
 

Estrutura 
 

Duração Cotação 

1º momento: 
interação  
(examinador-examinando) 

 
+/- 5 minutos 

Âmbito – 40 pontos 
 
Correção – 40 pontos 
 
Fluência – 40 pontos 
 
Desenvolvimento Temático 
   e Coerência – 40 pontos    
 
 Interação – 40 pontos 

2º momento: 
produção oral  
(individual do examinando) 

 
+/- 10 minutos 

3º momento: 
interação entre pares 
(examinando- examinando) 

 
+/- 10 minutos 



 
               

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
4.1. Prova escrita 
● Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações 
correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas classificações diferentes das cotações 
indicadas. Para a generalidade dos itens, são considerados de três a cinco níveis; para a tarefa final são 
considerados de três a cinco níveis em cada parâmetro (competência pragmática e competência linguística). 
● É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 
● Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, dando mais 
elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. 
● Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam 
ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 
● Na tarefa final, a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto 
e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática. 
● Sempre que seja apresentada mais do que uma resposta para o mesmo item, apenas a primeira é 
classificada. As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
● Todos os grupos são de resposta obrigatória. O último grupo prevê a escolha de apenas um dos dois 
temas propostos. 
 
4.2. Prova oral 
Os critérios de classificação da prova oral estão organizados por níveis de desempenho (cinco níveis) e por 
categorias baseados nos descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. As cotações 
correspondentes a essas categorias, para um total de 200 pontos, são as seguintes: 
 
• Âmbito – 40 pontos 
• Correção – 40 pontos 
• Fluência – 40 pontos 
• Desenvolvimento Temático e Coerência – 40 pontos 
• Interação – 40 pontos 

 
 

5. MATERIAL 
 
Na prova escrita, é permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem 
especificações. Não é permitido o uso de corretor, sendo a prova redigida a tinta azul ou preta. 
 
Na prova oral, o examinando utilizará apenas o material que lhe for fornecido pelo examinador em 
momentos determinados da prova, não sendo permitido o uso de dicionários unilingues e/ou bilingues. 

 
 
 
 

6. DURAÇÃO 
 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
A prova oral tem a duração de 25 minutos. 

 


