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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A Prova de Equivalência à Frequência incide sobre a aprendizagem definida para o final do
3º ciclo do ensino básico, de acordo com os programas e metas curriculares homologados,
tendo em consideração o estabelecido no Despacho Normativo n.º 4-A/2018, do Diário da
República nº 32/2018, 1º Suplemento, Série II de 14 de fevereiro de 2018.

2. CARATERÍSTICAS E ESTRUTURA
a. São objeto de avaliação da prova as aprendizagens que constam do Programa de Inglês
do Ensino Básico, nível V – 9.º ano.
b. A prova é constituída por três grupos de itens:
(1) Compreensão de texto (questões que visam testar compreensão global e pormenorizada
do texto);
(2) Funcionamento da língua (questões que visam testar a aplicação de conteúdos lexicais e
gramaticais);
(3) Produção escrita (escolha de um de dois tópicos para elaboração de um texto).

c. A cotação total da prova é de 100 pontos.
3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
a. A avaliação das respostas tem em conta:
- a adequação da resposta ao solicitado;
- a construção de um texto coerente e coeso, respeitando a questão colocada e
transmitindo de forma sintética a informação relevante;
- a correção linguística: morfossintática, lexical e ortográfica;
- a adequação discursiva ao tema proposto;
- o respeito pelo número de palavras indicado.
b. Serão elementos de desvalorização:
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- fraca pertinência das ideias expressas;
- estrutura incorreta do discurso;
- cópia integral das frases do texto.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas serão classificadas
com zero pontos.
Se o aluno 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.
Não será atribuída cotação a Produções Escritas que não obedeçam ao tema proposto ou
quando este não tenha sido identificado.

4. MATERIAL
O aluno deverá ser portador de:
- documento de identificação;
- material de escrita - caneta preta ou azul indelével;
- dicionários bilingues e / ou unilingues.

O aluno não poderá usar caneta/ tinta corretora.

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