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                                  Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA                                        2018 

 

Prova de Inglês – Código 06 - Tipo de Prova: Escrita e Oral 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Inglês, a realizar em 2018, nomeadamente: 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

Esta Prova de Exame de Equivalência de 6º Ano de Inglês tem por referência o Programa de Inglês, 2º Ciclo, LE I, o 

Currículo Nacional do Ensino Básico e o Quadro Europeu de Referência para as Línguas – QECR (2001). 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão / expressão escritas e 

compreensão / expressão orais. 

A demonstração desta competência envolve a mobilização dos conteúdos programáticos.  

Assim, são testados: os conhecimentos e competências de comunicação adquiridos pelo aluno em língua inglesa; as 

competências adquiridas pelo aluno no que concerne à aplicação do funcionamento da língua, tanto na construção 

e organização de frases, como na produção de um texto sobre um tema proposto; os conhecimentos adquiridos pelo 

aluno sobre a cultura e civilização inglesas. 

Domínios de referência: 

Descrição pessoal (física e psicológica) / a família / descrição da casa e da roupa / rotinas diárias / passatempos / 

nacionalidades / disciplinas e rotinas escolares. 

 

Caracterização da prova 

A parte escrita consiste na realização de uma atividade de compreensão / interpretação de diferentes tipos de 

texto, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa.  

A atividade pode ter como suporte um texto e / ou uma ou mais imagens. 

 

Material  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

O examinando apenas pode usar como material de escrita caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

O examinando terá direito a uma folha de rascunho. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues. 
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância.   

 

Critérios gerais de classificação 

Tipologia de itens Critérios de Correção Cotações 

 

     GRUPO I 

 . verdadeiro/falso 

 

 . escolha múltipla 

 

 . preenchimento de   tabelas 

 

 . completamento de frases 
 

 

 

 As respostas devem: 

 

. traduzir a compreensão dos textos;  

 

. demonstrar competência linguística a nível de 

vocabulário e de estrutura. 

 

 

 

40 pontos 

  

     GRUPO II 
 

 . present simple 

 . present continuous 

 . there to be 

 . question words 

 .pronouns  

. determiners 

. possessive case 

. prepositions of place  

and time 
 
 

    GRUPO III 
 

. produção de um texto. 

 

 

  As frases devem: 

 

. evidenciar o domínio das regras do sistema de 

língua. 

 

 

 

 

 

 

   

A produção do texto é avaliada de acordo com: 

. a organização coerente de ideias; 

. os erros de estrutura e de ortografia; 

. a utilização de vocabulário adequado e variado. 

 

Nota: Não é atribuída pontuação a textos que não  

obedeçam ao tema proposto.  

 

 

 

 

 

A repetição do mesmo erro é irrelevante 

 

 

 

 

 

 

20 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total em pontos 

 

100 pontos 
 

                                                                                                                                                                 

            

 

 

 



 

 

 

    Informação-Prova de Equivalência à Frequência (Prova 06)                                                      Página 3/3 

 
 

 

MODALIDADE ORAL 

Objeto de avaliação 

É objeto de avaliação a capacidade comunicativa do examinando que envolve competências linguísticas, 

pragmáticas e sociolinguísticas. 

 

Caracterização da prova 

Esta modalidade da prova consiste na realização de uma ou mais tarefas de graus de complexidade variáveis, 

podendo basear-se quer em suportes visuais, quer em suportes textuais.  

A prova é constituída por 3 momentos: entrevista dirigida Examinador/ Examinando; produção Individual do 

Examinando; interação examinando/ examinador. 

A prova oral realiza-se frente a um júri composto por três elementos: um professor/interlocutor e dois 

professores/assistentes. 

 

Material  

Ao examinando ser-lhe-á fornecido um texto ou uma imagem para iniciar a produção individual oral. 

 

Duração da prova oral 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. (Realiza-se a seguir à prova escrita). 

 

Critérios gerais de classificação 

 

Total em pontos 

 

100 pontos 
 

 

Nota: A classificação final da prova consiste na média ponderada da prova escrita e da prova oral, com peso de 

respetivamente 50% e 50%  

 

Conteúdos 

 

Tipologia de itens 

 

Cotações 

 

 

Competência 

linguística:  

 Lexical 

 Gramatical 

 Semântica 

  

Competência 

pragmática  

 Discursiva 

Funcional-

estratégica  

 

Competência 

sociolinguística  

1º momento: (5 minutos)  

Entrevista dirigida.  

 O examinando:  

apresenta-se; fala de si próprio;  

descreve atividades diárias; expressa gostos e 

preferências.  
 

2º momento (5 minutos) 

 Produção oral individual 

O examinando:  

descreve uma imagem ou analisa um texto e 

organiza a informação.  
  

3º momento (5 minutos)  

Interação com o examinador. 

O examinando:  

reage; analisa; defende um ponto de vista; 

argumenta.  

 

 

 

Âmbito:                  25 pontos 

 

Desenvolvimento temático / 

Coerência:              25 pontos 

 

 Interação:              25 pontos 

 

Correção /  

Fluência:                 25 pontos 

 

 

 

  


