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Informação –Prova de 
Equivalência à Frequência 

ALEMÃO 
3º Ano/12º Ano 

Ano Letivo 2018/2019 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à 

Frequência do ensino secundário da disciplina de Alemão a realizar em 2017. 

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, indefinidos e possessivos 

• Pronomes (pessoais, possessivos, definidos, indefinidos, reflexos, relativos) 

• Tempos verbais (presente, perfeito, imperfeito, futuro, imperativo, mais que 

perfeito, conjuntivo I e II, passiva) 

• Casos (nominativo, acusativo, dativo e genitivo) 

• Adjetivos (atributivo e predicativo com artigo definido, indefinido e possessivo, 

comparativos e superlativos) 

• Advérbios 

• Preposições (com acusativo, com dativo, com acusativo ou dativo, com 

genitivo) 

• Frase (orações subordinadas e subordinantes e ordem dos elementos na frase: 

direta, inversa e transposta) 

• Fonética (vogais longas e curtas, prosódia)  
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2. Características e estrutura da prova 

A. Prova Escrita - A prova é cotada para 200 pontos e a sua estrutura 
sintetiza-se no quadro seguinte. 

Atividade Tipo de texto de suporte Tipologia de itens Cotação 

I. Texto no âmbito de um 
tema musical 

Verdadeiro / falso 
Preencher espaços 

Perguntas sobre o texto 
 

40 
pontos 

II. Exercícios de utilização das 
estruturas de uso da língua  

Preencher espaços 
Associação 

Ordenar elementos da frase 
Reformular e/ou completar 

frases 

100 
pontos 

III. Produção de Texto, fonética 
e tradução 

A partir do texto de uma 
canção ou ária, elaborar uma 
pequena composição acerca 

do tema tratado e/ou do 
compositor ou outras 

informações, que o aluno 
considere relevantes 

Analisar foneticamente o 
texto, reconhecendo vogais 

longas e curtas e traços 
prosódicos 

 Fazer uma tradução poética 
(inteira ou de um excerto) do 

texto dado 

60 
pontos 

 

B. Prova Oral - A prova é cotada para 20 pontos e a sua estrutura 
sintetiza-se no quadro seguinte. 

Momentos Tipos de Atividade Áreas Temáticas Duração 

I 

Leitura de um texto á 1ª 
vista e leitura do texto 

da canção ou ária dado 
no teste escrito Temas do 

programa 

+/- 5 minutos 

II Interação/ produção 
oral +/- 5 minutos 
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3. Critérios de classificação 

A. Prova Escrita  

Nas atividades de compreensão do texto e do funcionamento da língua, as respostas 

verdadeiro/falso, preenchimento de espaços são consideradas em dois parâmetros – 

correto e incorreto.   

Nas perguntas sobre o texto são considerados 3 parâmetros – correto, parcialmente 

correto e incorreto.  

No caso de a resposta ser ilegível, a cotação será de zero pontos. 

Na produção de texto são considerados os seguintes itens:  

• Adequação ao tema ou conteúdo (5 pontos) 

• Organização e clareza (5 pontos) 

• Utilização de vocabulário (5 pontos) 

• Correção formal e gramatical (10 pontos) 

Na análise fonética são considerados 3 parâmetros – correto, parcialmente correto e 

incorreto. (10 pontos) 

Na tradução de texto são considerados os seguintes itens: 

• Correção do conteúdo (15 pontos) 

• Organização e clareza (10 pontos) 

• Capacidade de criar rima, ou estruturas aproximadas, sem se afastar da ideia 

geral do texto (10 pontos)  

B. Prova Oral 

Na atividade da leitura, o aluno será avaliado a nível da pronúncia, fluência e 

expressividade com a cotação máxima de 10 pontos (50% da classificação total). 

Na atividade da interação/produção oral, o aluno será avaliado a nível da comunicação 

e da correção da língua com a cotação máxima de 10 pontos (50% da classificação 

total). 

4. Classificação final 

A prova escrita tem o valor de 70% e a prova oral de 30%. 

5. Material 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pela escola. 

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues. 

6. Duração 

A prova tem a duração de 120 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.   


