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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE  

Inglês (formação geral) – prova oral                          2019 

Prova 367  

11.º Anos de escolaridade  

Prova de equivalência à frequência 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova de exame tem por referência o Programa de Inglês, nomeadamente, os 
objetivos gerais passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, a 
saber:  
· Compreende um discurso fluido  
· Aplica conhecimentos em novas situações  
· Produz enunciados demonstrando autonomia no uso das competências de 
comunicação  
 
A prova avalia as competências que decorrem quer dos objetivos gerais acima 
referidos, quer dos objetivos de aprendizagem expressos em cada uma das unidades 
letivas, e o domínio dos conteúdos a elas associados, conforme a seguir se 
especifica. 
 
 
A) Competências  
 
· Interpretação  
(Compreender um discurso fluído dentro dos tópicos abordados nos domínios de 
referência.) 
 
 
· Uso da Língua  
 
Regras de funcionamento  
- Aplicar estruturas gramaticais;  
- Adotar estruturas da língua-alvo adequadas ao contexto. 
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Vocabulário  
- Selecionar o vocabulário mais adequado aos domínios de referência;  
 
Prosódia (fluência, entoação, ritmo, acento)  
- Interagir com eficácia em Língua Inglesa;  
- Produzir discurso fluído.  
 
· Produção de Texto  
 
- Interagir em língua inglesa, exprimindo pontos de vista e opiniões dentro dos 
tópicos abordados nos domínios de referência;  
- Relacionar informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente.  
 
 
B) Conteúdos Lexicais:  
 
Um Mundo de Muitas Línguas  
O Mundo Tecnológico  
Os Media e a Comunicação Global  
Os Jovens na Era Global 

 
O Mundo à Nossa Volta  
O Jovem e o Consumo  
O Mundo do Trabalho  
Um Mundo de Muitas Culturas 
 

 

2. Caracterização da prova 

A prova é constituída por quatro momentos: 
  

1º Momento - Conversa informal com o aluno.  
2º Momento - Descrição duma imagem / transparência.  
3º Momento - Leitura de um texto ou de um excerto.  

    4º Momento - Produção de uma dissertação oral ou Produção de comentário a partir 
de suportes variados (escritos, áudio ou visuais) ou Construção e explanação de opinião 
sobre tópicos da atualidade. 

3. Duração 

 
A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 
 
 


