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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 

 

Inglês                                Abril 2018 

 

Prova 45 | 2018 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Prova: Escrita 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência 

da disciplina de Inglês - LE I, a realizar em 2018, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

 

1. Local de realização da prova 

Escola Básica da Venda do Pinheiro 

2. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 
enunciadas no Programa de Inglês do 1.º ciclo, em vigor, e tem por referência o Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas. 
 
Esta prova, de duração limitada, apenas permite avaliar parte dos conhecimentos e das 
competências enunciadas no programa; contudo, a sua resolução poderá implicar a 
mobilização de aprendizagens inscritas no programa, mas não expressas nesta 
informação. 
 
Na prova escrita, são objeto de avaliação as competências de compreensão / 
interpretação e de produção escrita. Os conteúdos programáticos encontram-se 
organizados em três componentes distintas, perspetivadas de modo integrado e 
transversais a todos os momentos da prova: 
  

 Compreensão / Interpretação e Produção de texto 
 
Compreensão / Interpretação e Produção de tipos de pequenos textos (p. ex. carta, 
artigo, notícia, diálogo, etc.), que concretizam macrofunções do discurso (narração, 
descrição, etc.), a que estão associadas intenções de comunicação (relatar eventos, 
recolher dados, etc). 
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 Dimensão sociocultural  
 

Concretizada nos seguintes domínios de referência: 
 

- Family; 
- House; 
- Animals; 
- Body; 
- Seasons (weather, clothes and activities); 
- Months of the year/ days of the week. 

 

 Língua Inglesa 
 

Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica (funções de linguagem e 
itens gramaticais constantes do Programa). 
 

  

3. Caracterização da prova 

A prova está dividida em três grupos: 

Grupos Domínios 
 

Tipologia dos exercícios 
 

I 
Compreensão Escrita 
(reading) 
 

Realização de atividades de 
compreensão/interpretação de 
texto, cujos temas se inserem 
nas áreas da dimensão 
sociocultural enunciadas neste 
documento. 

Exercícios com afirmações 
verdadeiras ou falsas sobre um 
texto; 
Exercícios de escolha múltipla; 
Exercícios de ligação pergunta-
resposta. 

II 
Uso da Língua 
(use of language) 
 

Realização de atividades de 
aplicação de conhecimentos 
básicos da língua inglesa, 
previstos no Programa da 
disciplina. 

Exercícios para completar 
espaços em branco; 
Exercícios de legendagem de 
imagens; 
Exercícios de ordenação de 
letras de determinados 
vocábulos. 

III 
Produção Escrita 
(writing) 

Este grupo pretende avaliar o 
conhecimento do léxico e dos 
enunciados escritos previstos 
nos conteúdos programáticos 
bem como a sua aplicação de 
forma correta.  
Também consiste na realização 
e atividades de produção 
escrita sobre os conteúdos 
programáticos enunciados nas 
Metas Curriculares. 

Exercícios de construção frásica 
a partir de elementos visuais;  
Exercícios de produção textual: 
a) Resposta a perguntas diretas;  
Exercícios de escrita de 
perguntas e respostas, com 
estruturas dadas. 
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4. Critérios gerais de classificação 

Em qualquer momento da prova serão tidos em conta os seguintes critérios de 
classificação; 
Compreensão escrita (Reading) - 30% 
Uso da Língua (Use of Language) - 30% 
Produção Escrita (Writing) - 40% 
 
5. Material 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou 
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
As respostas são redigidas no enunciado, fornecido pelo estabelecimento de ensino, em 
formato que garanta o anonimato da prova. 
Não é permitida a consulta de dicionários. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
6. Duração 

A prova escrita tem a duração de sessenta (60) minutos. 
 


