Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, Gondomar

Informação-Prova de Equivalência à Frequência de
Inglês
Prova 21 | 2018

3º Ciclo do Ensino Básico

1. Objeto de avaliação
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos passíveis de
avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios
da Leitura, do Léxico e Gramática e da Escrita.

Domínios
Leitura
Léxico e Gramática
Escrita

Conteúdos
Leitura para informação
•• Seleção e organização da informação com base nos temas: Férias; Cultura e eventos
culturais; Tecnologia; Saúde e Fitness; Trabalho.
Léxico e Gramática
•• Tempos verbais;
••¨Orações concessivas;
•• Orações relativas;
•• Orações condicionais (tipo1 e tipo 2);
•• Discurso indireto;
•• Voz passiva.
•• Pontuação;
•• Ortografia.
Escrita
•• Construção de texto.
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2. Caracterização da prova
A prova apresenta três grupos de itens.
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita.
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Léxico e Gramática.
O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por um
item de resposta extensa. Este item é orientado no que respeita ao tema e à extensão (de 50
a 80 palavras).

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1:

Quadro1- valorização dos domínios e conteúdos na prova
Subdomínios

Leitura e escrita
. Seleção de informação a partir de material
escrito
. Identificação das ideias principais de um
texto e das relações entre as mesmas
. Organização e correção da expressão
escrita.

Léxico e Gramática
. Conhecimento de aspetos fundamentais
da gramática do inglês padrão.

Escrita
. Domínio do processo de escrita.

Conteúdos

- Férias;

Cotações
(em pontos)

20

- Cultura e eventos culturais;
- Tecnologia;
- Saúde e Fitness;

20
5

- Trabalho.
10
(55)
- Tempos verbais;
- Orações concessivas;
- Orações relativas;
- Orações condicionais (tipo 1 e tipo 2);
- Discurso indireto;
- Voz passiva.

- Expressar opinião / descrever uma
situação / narrar factos e acontecimentos
com base nos temas acima enunciados.

25
(25)

20
(20)

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.
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Quadro 2: Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item (em pontos)

5

4

4

5

5
10

1
1

5

5

1

20

Leitura e Escrita
-

classificar

afirmações

como

verdadeiras ou falsas,
- corrigir as afirmações falsas,
- responder a questões de
interpretação,
- realizar exercícios de sinonímia /
antonímia.
Léxico e Gramática
- reescrever frases.
Escrita
- redigir um texto, dando opinião /
descrevendo

uma

narrando

situação

factos

/
e

acontecimentos.

3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de classificação
apresentados para cada item.
Os critérios de classificação da resposta ao item de resposta extensa apresentam-se
organizados por níveis de desempenho.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
Grupo I
A. Verdadeiro/ Falso – 1 ponto; Justificação – 3 pontos (desconto máximo de 1 ponto por
incorreções formais).
B. Resposta à pergunta de acordo com o texto – desconto máximo de 3 pontos por
resposta incompleta e/ou incorreções formais.
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C. Certo / errado (desconto máximo de 0,5 pontos por erros ortográficos).
D. Certo / errado.
Grupo II
Reescrita de frases - desconto máximo de 3 pontos por incorreções sintáticas e / ou
ortográficas.
Grupo III
Elaboração de um texto (50 a 80 palavras).
De 16 a 20 pontos: Texto coerente que respeita o tema, com uso de vocabulário
adequado e correção sintática e ortográfica.
De 10 a 15 pontos: Texto que respeita o tema, globalmente coerente, com uso de
vocabulário adequado e algumas incorreções sintáticas e / ou ortográficas.
De 6 a 9 pontos: Texto que respeita o tema, com algumas incoerências, uso de
vocabulário limitado, com incorreções sintáticas e ortográficas significativas.
De 1 a 5 pontos: Texto que respeita parcialmente o tema, com uso de vocabulário muito
limitado, com incoerências e incorreções sintáticas e ortográficas impeditivas da
comunicação.
0 pontos: Texto que não respeita o tema.

4. Material
É permitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permitida a consulta de dicionário.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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