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9º Ano de escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho) 

 
 
O presente documento divulga informação relativamente à prova de equivalência à 

frequência da disciplina de Inglês LE I, a realizar em 2019, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de avaliação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

As provas, escrita e oral, têm por referência o programa de Inglês LE I e destinam-se a 

avaliar aprendizagens passíveis de avaliação em provas de duração limitada, 

nomeadamente: 

- Compreensão e expressão escrita. 

- Compreensão e expressão oral. 

 

Caracterização da prova 

A prova está organizada em três grupos:	  

O primeiro grupo – Leitura e Compreensão escrita - constituído por 4 itens, destina-se 

à realização de atividades de compreensão/interpretação de textos cujos temas 

fazem parte dos conteúdos socioculturais do programa de Inglês.	  
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O segundo grupo - Aplicação de conteúdos gramaticais -, constituído por 3 itens, 

consiste na realização de atividades que permitem demonstrar conhecimento das 

regras de utilização das estruturas morfossintáticas da língua.	  

	  

O terceiro grupo - Produção escrita - consiste na realização de uma atividade de 

produção de texto, cujo tema faz parte da área de conteúdos socioculturais do 

programa de Inglês.	  

Os itens poderão ser dos seguintes tipos:	  

- Itens de resposta fechada, que podem ser de resposta curta, completamento, 

verdadeiro/falso, associação, escolha múltipla e ordenação.	  

- Itens de resposta aberta.	  

Os examinandos respondem a todos os itens em folha própria para o efeito.	  

	  

VALORIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS E CONTEÚDOS DA PROVA ESCRITA 

 

Domínios Conteúdos Cotações	  

 

1º Grupo 

Leitura e competência comunicativa: 

• Exprimir uma opinião de forma clara. 

• Interpretar mensagens escritas. 

• Responder de forma adequada, clara 

   e coerente, do ponto de vista das  

   ideias, e correta, do ponto de vista 

   estrutural. 

• Interpretar/ identificar significados. 

 

 

Temas possíveis: 

 

• People and Places 

 

• Travelling 

 

• Mass media  (Newspapers 

and television) 

 

• Food and Eating Habits 

 

 

 

 

 

50%	  

 

2º Grupo 

Aplicação de conteúdos gramaticais: 

• Utilização correta de estruturas  

   morfossintáticas em situações  

   específicas. 

 

• Verb Tenses 

 

• Passive Voice 

 

• Conditional Sentences – 

 

 

 

25%	  
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types 1 and  2 

 

• Relative Clauses 

  

 

 

3º Grupo 

Produção  escrita:  

•Redigir um texto escrito de acordo 

com um tema proposto, estruturando 

as ideias de forma adequada e 

utilizando corretamente o vocabulário 

e as estruturas da língua inglesa  

 

Temas possíveis: 

 

• People and Places 

 

• Travelling 

 

• Mass media  (Newspapers 

and television) 

 

• Food and Eating Habits 

 

	  

	  

	  

	  

25%	  

 

Critérios gerais de classificação 

Em relação ao primeiro grupo, as respostas dadas pelo aluno deverão traduzir a 

compreensão do texto, revelar capacidade de coerência de discurso, demonstrar 

competência na utilização de estruturas adequadas e corretas, vocabulário apropriado 

e/ ou incluir a citação correta do excerto do texto.	  

	  

No que diz respeito à aplicação de conteúdos gramaticais, o aluno deverá 

reescrever/completar frases inserindo a estrutura gramatical adequada.	  

	  

No que concerne à produção escrita, o aluno deverá expressar-se com correção, 

organizar coerentemente as ideias e utilizar vocabulário adequado e diversificado. A 

repetição dos mesmos erros de estrutura / ortografia é irrelevante. Não será atribuída 

pontuação a textos que não obedeçam ao tema proposto.	  

	  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta.  
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Caracterização da prova oral 

 

A prova oral tem como objetivo avaliar a compreensão oral e a expressão oral. Esta 

prova será realizada em pares.  

 

Compreensão oral 

 

O aluno deverá demonstrar que compreende o significado global da mensagem, o 

contexto, a relação entre o locutor e o enunciado, as formas adequadas à situação e 

intencionalidade comunicativas e os elementos linguísticos e não linguísticos da 

comunicação oral. 

 

Expressão oral 

 

O aluno deverá construir enunciados - adequados às diversas situações e objetivos de 

comunicação - com um nível de fluência, coesão e coerência aceitáveis. 

 

CONTEÚDOS E ESTRUTURA DA PROVA ORAL 

 

Conteúdos Estrutura Cotação	  

 

Socioculturais: 

 

People and Places 

 

Travelling 

 

Mass media (Newspapers 

and television) 

 

Food and Eating Habits 

 

 

• Leitura expressiva de um diálogo 

• Resposta a questões 

• Descrição de Imagens 

• Dar opiniões / fazer sugestões 

• Relato de experiências 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensã

o oral: 

50% 

 

Expressão 

oral: 

50%	  
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Critérios gerais de classificação  

Os enunciados produzidos devem evidenciar: razoável domínio do código fonético 

inglês; razoável ritmo e entoação na leitura; compreensão global dos enunciados; 

alguma capacidade de emitir opiniões críticas; razoável clareza, síntese e coerência 

das respostas; adequação vocabular; uso correto de estruturas. 

 

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). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A componente escrita tem a duração de 90 minutos, 

A componente oral tem  a duração máxima de 15 minutos.	  


