Informação-Prova de Equivalência à Frequência
Prova de Equivalência à Frequência de Inglês
12.º Ano de Escolaridade

Prova 358 | 2022

(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

Modalidade: Prova Escrita / Prova Oral

1ª/2ª fases

________________________________________________________________________________________________________________________________

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Inglês, 12º Ano Ensino Secundário (nível de continuação), a realizar em
2022, nomeadamente:






Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
Na prova escrita, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção escrita,
concretizadas nos desempenhos descritos no Programa de Inglês para o Nível de Continuação e o
Quadro Europeu Comum de Referência Para as Línguas: Competências de Uso de Língua para o 12º
ano- Interpretação (Ler) e Produção (Escrever) – 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 devem ser
perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos da prova:
Interpretação e Produção de texto
Interpretação e produção de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, editorial, etc.) que
concretizam discursos narrativos, descritivos, argumentativos, expositivos…
Dimensão sociocultural
Concretizada em quatro Domínios de Referência
1. A Língua Inglesa no Mundo
2. Cidadania e Multiculturalismo
3. Democracia na Era Global
4. Culturas, Artes e Sociedade
Língua Inglesa
Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica

Na prova oral são avaliadas as competências de interpretação, produção e interação
orais dos mesmos conteúdos.
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Caracterização da prova
Prova Escrita:
Grupo I- Compreensão de um texto;
Grupo II- Funcionamento da Língua- aplicação de conteúdos lexicais e gramaticais;
Grupo III- Produção de um texto;
Prova Oral:
- Compreensão e Expressão Oral do objeto de avaliação da prova escrita.
A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte:
Valorização dos
domínios/conteúdos
 Dimensão
sociocultural

Tipologia de itens
Grupo I (compreensão e interpretação)


 Língua Inglesa



associação/correspondência de
palavras
reconhecimento de sinónimos



completamento de frases



transformação



resposta a perguntas



identificação de evidências

Grupo II (funcionamento da língua)

Cotação

Critérios gerais de
correção

80 pontos
Certo/errado

Interpretação
correta do conteúdo
do texto.
Serão admitidos
erros estruturais ou
outros que não
prejudiquem o
objetivo da
comunicação.
60 pontos
Certo/errado

- Compreende as
componentes
morfossintática e
léxico- semântica
(gramática e
vocabulário)







completamento de frases
resposta fechada e restrita
resposta aberta
escolha múltipla
transformação de frases

Grupo III (produção escrita)


Produção de um texto extenso
num total de 250 palavras

Total
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Certo/parcialmente
certo/ errado

60 pontos

(A cotação
máxima por
questão é
indicada no
enunciado da
prova)

Capacidade de
exprimir opinião
pessoal;
Capacidade de
síntese e utilização
de vocabulário
adequado;
Correção estrutural

200 pontos
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A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte:
Valorização dos
domínios/conteúdos
 Dimensão
sociocultural

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

Tipologia de itens

Atividade A
Conversação com recurso a
estímulos orais em forma de
pergunta
Atividade B
Monólogo em sequência com
recurso a estímulos orais,
visuais e escritos

Total

Cotação

200
pontos

Critérios gerais
de correção

São avaliadas as
seguintes
categorias:
âmbito, correção,
fluência,
desenvolvimento,
coerência e
interação

200 pontos

Nota: É obrigatória a realização das duas componentes do exame.
A classificação final do exame corresponde à média ponderada, arredondada às unidades, das
classificações das duas provas, valendo a componente escrita 70% e a oral 30%.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.

Material
- Caneta ou esferográfica azul ou preta;
- Dicionários bilingues e monolingues;
- Não é permitido o uso de corretor;

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