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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA 

 
MATRIZ DO EXAME DE EQUIVALÊNICA À FREQUÊNCIA DE INGLÊS – NÍVEL 5 

Prova Escrita 
Ensino Básico                                                                                                                                           Ano Letivo 2012/2013 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciadas no Programa de 
Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o Quadro Europeu Comum 
de Referência para as Línguas – QECR – (2001).  

 

CONTEÚDOS 
TIPOLOGIA DO 

EXERCÍCIO 
OBJETIVOS 

ESTRUTURA E 
COTAÇÕES 

CRITÉRIOS 
DE 

CORREÇÃO 

Temas: 
- Multiculturalism 
- Racism and 
tolerance 
- Careers, jobs and 
business 
- Dealing with 
addiction 
- Living Earth, 
dying Earth 
- The urban 
lifestyle 
 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5,6, 
      T/F 
Distinguir 
afirmações 
verdadeiras ou 
falsas. Justificar 
todas com uma 
frase do texto. 
 
B) 1, 2, 3,4 
Encontrar 
sinónimos.  
C) 1, 2, 3,4 
Encontrar  
antónimos. 
 
D) 1, 2, 3, 4, 5 
Responder a 
questões de 
acordo com o 
texto. 

Compreensão de 
Texto 

 
 
- Interpretar um 
texto com um grau 
de complexidade 
adequado ao seu 
nível; 
 
 
 
- Identificar / aplicar 
vocabulário. 

I 
 
A) 6 X 3 = 18 
 
 
 
 
 
B) 4 X 1,5 = 6 
 
 
C) 4 X 1,5 = 6 
 
 
 
D) 5 X 3 = 15 
 

A) T/F – certo- 1,5 pontos. 
Justificação correta – 1,5 
pontos. 
 Informação Correta - 0 
 
 
 
 
B) Certo/Errado 
 
 C) Certo/Errado 
 
D) Resposta adequada -3 
pontos. 
Desconto máximo de 2,5 
pontos por frases 
parcialmente adequadas/por 
erros que impedem a 
comunicação. 
Resposta inadequada - 0 

Sub total   45 Pontos  

GRAMÁTICA 
 

- Past simple vs Past 

continuous; 

-  

- Conditional – 

Type II; 

 
 

- Present perfect, 

A) Completa 
frases conjugando 
os verbos no 
tempo verbal 
correto. 

 
B) Completa 
frases conjugando 
os verbos no 
tempo verbal 
correto. 
 
C) Completa 

- Aplicar os 
conteúdos 
temático/gramaticais 
incluídos no 
programa, em 
situações novas e 
contextualizadas; 
 
 
 
- Usar 
apropriadamente a 
língua inglesa, 

II 
 

A) 4 X 1,5 = 6 
 
 
 
B) 4 X 1,5 = 6  
 
 
 
 
 
C) 6 X 1,5 = 9 

A) Certo/Errado  
Desconto de 1 ponto por 
erros de concordância ou 
ortográficos. 
 
 
B) Certo/Errado  
Desconto de 1 ponto por 
erros de concordância ou 
ortográficos. 
 
C) Certo/Errado  
Desconto de 1 ponto por 
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Past Perfect or 

Past Simple; 

 

- Reported speech; 

 

-Passive voice. 

frases conjugando 
os verbos no 
tempo verbal 
correto. 
 
D) Reescreve as 
frases utilizando o 
Reported speech. 

 
E) Reescreve as 
frases na Voz 
Passiva (Passive 
voice). 

revelando 
interiorização das 
suas regras e do seu 
funcionamento. 

 
 
 
 
D) 2 X 3,5 = 7 
 
 
 
E) 2 X 3,5 = 7 

erros de concordância ou 
ortográficos. 
 
 
D) Cada transformação 
incorreta ou por realizar 
desconta 1 ponto. 
 
E) Cada transformação 
incorreta ou por realizar 
desconta 1 ponto. 

Sub total   80 Pontos  

Temas: 
- Multiculturalism 
- Racism and 
tolerance 
- Careers, jobs and 
business 
- Dealing with 
addiction 
- Living Earth, 
dying Earth 
- The urban 
lifestyle 
 

Elaborar uma 
composição ou 
comentário na 
língua alvo 
subordinado a um 
tema proposto. 
 

Testar a capacidade 
de expressão escrita 
e domínio dos 
assuntos versados 
nas aulas; 
 
 
Produzir diferentes 
tipos de texto, 
demonstrando 
autonomia no uso 
das competências 
discursivas e 
estratégicas; 
 
Manifestar opiniões 
pessoais relacionadas 
com os temas 
propostos. 

III 
 
 
 

20 Pontos 

13 a 20 pontos. - sem erros 
relevantes; entre 80 a 100 
palavras; boa organização de 
ideias; fiel ao tema; clareza 
de expressão; boa amplitude 
de vocabulário. 
 
 
6 a 13 pontos. - alguns erros 
de estrutura; fiel ao tema; 
razoável organização de 
ideias, mas com 
desequilíbrio entre as partes 
lógicas do texto; pouca 
amplitude de vocabulário; 
expressão, por vezes, pouco 
clara. 
 
 
0 a 6 pontos. - muitos erros 
de estrutura; com um 
número inferior a 80 
palavras; fuga ao tema; 
deficiente organização de 
ideias; dificuldades de 
expressão; utilização 
repetitiva de vocabulário. 
 
NOTA: Não será atribuída 
pontuação a composições 
que não obedeçam ao tema 
proposto. 

Total   100 Pontos  
 

MATERIAL 
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 
ou preta. É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações. 

DURAÇÃO   
A prova tem a duração de 90 minutos. 


