
 
 

INFORMAÇÃO-PROVA DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

DISCIPLINA: INGLÊS (NÍVEL DE CONTINUAÇÃO) - CÓDIGO: 358    12ºANO  1ª e 2ª FASES/2022 

(DESPACHO NORMATIVO N.º 7-A/2022)  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 
Prova Escrita (70%) 

Competências de Interpretação e de Produção Escrita 
Competências de Uso de Língua 
Competência Sociocultural: 

 

1 - A língua Inglesa no Mundo 
2 - Cidadania e Multiculturalismo 
3- Democracia na Era Global 
4 - Culturas, Artes e Sociedade: 1950s-1990s 

 
Prova Oral (30%) 

Competências de Interpretação, Produção e Interação Orais 
 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
Prova Escrita (70%) 

Atividade A Interpretação e produção de diferentes tipos de texto (2 a 3 itens = 40 pontos) 

Atividade B Componentes morfossintática e léxico-semântica (4 a 6 itens = 100 pontos) 

Atividade C: Produção de texto (1 item = 60 pontos) 
 

Prova Oral (30%) 

Leitura e Interpretação de textos variados (100 pontos) 

Produção de enunciados orais (100 pontos) 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as 
Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ler, escrever, ouvir e falar – e à competência 
sociocultural. 
Na prova escrita, 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. 
Na prova oral, a classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 
classificação tendo em conta a qualidade dos enunciados orais em termos de Prosódia, Léxico, Fluência, 
Pronúncia e Funcionamento da Língua. 

 

MATERIAL E DURAÇÃO 
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta. 
É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações. 
Não é permitido o uso de corretor. 

 

Prova Escrita – 90 minutos 

Prova Oral – 25 minutos 
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