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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

ITALIANO (3º ANO/ 12º ANO)               ANO LECTIVO 2017/2018 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência 
do ensino secundário da disciplina de Italiano a realizar em 2018.  
Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudos 
instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho (organização curricular do 
Ensino básico e Secundário). Deve também ser considerada a Portaria n.º 243-B/ 2012, 
de 10 de agosto.  
 
 
1. Objeto de avaliação 
 
É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes de compreensão da 
escrita, do funcionamento da língua, da produção escrita, da fonética, da leitura e da 
interação oral.  
 
A. Domínios de referência  

• Temas musicais (compositores, repertório, história da música)  
 
B. Funcionamento da Língua  

• Nomes (género e número, forma singular e plural)  
• Artigos definidos e indefinidos  
• Pronomes (pessoais, possessivos, definidos, indefinidos, reflexos, relativos)  
• Tempos e modos verbais (presente, perfeito, imperfeito, futuro, imperativo, mais 

que perfeito, conjuntivo, forma passiva)  
• Adjetivos (atributivo e predicativo com artigo definido, indefinido e possessivo, 

comparativos e superlativos)  
• Advérbios  
• Preposições (simples e contraídas)  
• Fonética (da palavra e da frase)  

 
 
2. Características e estrutura da prova 
 
A. Gramática e sintaxe. 
 

1. Concordância de género e número; pontuação máxima: 20/20 
2. Preposições simples e articuladas; pontuação máxima: 20/20 
3. Pronomes complemento e competência dialógica; pontuação máxima: 20/20 
4. Conjugações verbais; pontuação máxima: pontuação máxima: 20/20 
5. Conjugações verbais e competência dialógica; pontuação máxima: 20/20 

 
Valor total da secção A: 100/100 
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Exemplos de atividades possíveis nesta secção: 

• Agrupar/reagrupar afirmações/expressões/palavras por categorias 
• Completar frases/textos com ou sem palavras dadas 
• Ordenar frases/parágrafos/ numa sequência lógica 

 
B. Leitura, oralidade e escrita. 
 

1. Compreensão de um texto escrito; pontuação máxima: 20/20 
2. Tradução de um texto do repertório poético para canto; pont. máxima: 20/20 
3. Leitura e conversação; pontuação máxima: 30/30 
4. Redacção de um texto; pontuação máxima: 30/30 

 
Valor total da secção B: 100/100 
 
 
Exemplos de atividades possíveis nesta secção: 

• Responder a perguntas através da escolha múltipla e justificando a resposta 
• Redigir textos 
• Tradução e retroversão de textos 

 
 
3. Material 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével 
azul ou preta. As respostas são registadas em folha própria, fornecida pela EAMCN 
(modelo oficial). 
É permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues apenas na secção B da 
prova escrita. Não é permitido o uso de corretor. 
 

4. Duração 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A prova oral tem aproximadamente a 
duração de 20 minutos. 


