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Informação Prova - Exame de Equivalência à Frequência 
(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de fevereiro) 

Curso(s)/Componente de Formação: 
  

 X Ciências Humanas  X Ciências Exatas 
  
  

 X Geral  X Específica  X Geral  X Específica 
  

Código do Exame: 983/988  Disciplina: Inglês 

 

Tipo de Exame:  X Escrito  Oral 
 
 

                                           Bloco: X I  II  III  Único 
 

Duração do Exame: 90 min 

 
PROVA ESCRITA 

 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) 
 
TEMÁTICOS: 
 

ü The importance of the English language around the world 
 

ü New Technologies 
 

ü Communication: Mass media and Social media 
 
GRAMATICAIS: 
 
Tempos verbais 
Voz passiva 
Orações condicionais (If-clauses types 0, 1 and 2) 
Orações subordinadas (Purpose clauses e Concessive clauses) 
 
CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA 
 
A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS 
EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 
 
- Interpretação e compreensão / produção de texto (Ler / Escrever); 
- Funcionamento da Língua Inglesa (Ler / Escrever); 
- Produção de Texto (Escrever). 
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ESTRUTURA DA PROVA / TIPO DE ITENS 
A prova é constituída por 4 grupos:  
 
A - Vocabulário 
B - Interpretação e compreensão / produção de texto  
C - Língua Inglesa 
D - Produção de Texto 
              
 Tipologia das questões por grupo: 
A. 
1. Exercício de correspondência.  
2. Exercício de completamento de espaços com vocabulário fornecido. 
 

       B. 
1. Identificação de referentes (a quem/quê se referem aquelas palavras). 
2. Identificação de sinónimos/antónimos no texto. 
3. Seleção de frases verdadeiras ou falsas, com ou sem seleção de evidências do texto. 
4. Resposta a questões sobre o texto e/ou de opinião. 
 
C.  
1. Completamento de espaços com o tempo verbal adequado. 
2. Reescrita de frases respeitando as regras das mudanças do discurso direto e 
indireto, orações condicionais e conetores textuais (concessão e/ou fim). 
 
D. 
Produção escrita sobre o tema proposto em 120-140 palavras. 
 
Critérios de Classificação: 
A cotação total da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma 
por cada uma das atividades: 
 
A - 32 pontos 

1. 5x4 pontos = 20 pontos 
2. 6x2 pontos = 12 pontos 
 
B - 68 pontos 

1. 4 x 4 pontos = 16 pontos 
2. 4 x 3 pontos = 12 pontos 
3. 4 x 4 pontos = 16 pontos 
4. 3 x 8 pontos = 24 pontos 
 
C – 50 pontos 
1. 5 x 4 pontos = 20 pontos 
2. 6 x 5 pontos = 30 pontos 
 



 
 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO 
Direção Regional da Educação 

 

 

D - 50 pontos 
Competência Linguística - 30 pontos 
Competência Pragmática - 20 pontos 
 
A. 
1. Resposta adequada – 20 pontos; desconto máximo de 12 pontos por 
resposta parcialmente adequada ou por erros que impeçam a compreensão; resposta 
inadequada – 0 pontos. 
2. Certo/Errado 
   
B. 
1. Certo/Errado 
2. Certo/Errado 
3. 2 pontos para a identificação (T / F) correta e outros dois para a citação 
retirada do texto. (Em caso de identificação incorreta, invalida qualquer pontuação. 
Caso apresente informação por defeito ou excesso, será descontado 1 ponto). 
4. Resposta correta – 8 pontos; resposta parcialmente correta – desconto 
máximo de 4 pontos por frases parcialmente adequadas/erros que impeçam a 
compreensão; resposta errada – 0 pontos. 
 
C. 
1. Certo/Errado 
2. Identifica e procede às devidas transformações ao nível dos 
pronomes/determinantes, expressões temporais e espaciais, formas verbais de acordo 
com as regras das Orações Condicionais, das Orações Subordinadas (concessivas e/ou 
finais) e da Voz Ativa/passiva. A cotação é distribuída pelas diferentes mudanças a 
realizar em cada reescrita. 
 
D. 
Adequação do discurso tendo em conta: 
• A identificação do tema; 
• A coesão e a coerência; 
• O encadeamento de ideias; 
• O vocabulário adequado e variado; 
• A estrutura lógica da frase; 
• A ortografia e pontuação; 
• A criatividade; 
• A emissão de opiniões pessoais. 
 
 
ATENÇÃO: Não será atribuída classificação a composições que não obedeçam ao tema 
proposto. 
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A classificação obedece a este esquema, não havendo pontuações, nos dois 
parâmetros (competência linguística e competência pragmática), que não estejam aqui 
contempladas. 
 

Competência Linguística Competência Pragmática 
30 pontos 20 pontos 
24 pontos 16 pontos 
18 pontos 12 pontos 
12 pontos 8 pontos 
6 pontos 4 pontos 

 
DURAÇÃO 
90 minutos 
 
MATERIAL A UTILIZAR 
Dicionários unilingues e bilingues, em suporte papel. 
É proibido o uso de corretor. 
Usar caneta azul ou preta. 
 
NOTA: os alunos deverão ficar na posse do enunciado da prova escrita, sobre a qual 
incidirá a prova oral. 
 
 
Data de publicação: 26/04/2022 
  
 


