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1. INTRODUÇÂO
Esta informação – prova de exame de equivalência à frequência visa dar
a conhecer as aprendizagens e as competências que são objeto de avaliação,
as características da prova, os critérios gerais de classificação da prova, as
cotações, o material a utilizar e a duração da prova.

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A avaliação incide sobre as seguintes competências:
Compreensão da leitura:
 Demonstrar a compreensão do texto (seleciona informação,
ordena, distingue afirmações verdadeiras e falsas e corrige as
falsas, completa informação);
 Formular questões a respostas dadas;
 Interpretar o texto escrito, produzindo respostas completas a
questões apresentadas.

Funcionamento da língua:
 Preencher espaços visando a aplicação de tempos verbais;
 Completar espaços com adjetivos e pronomes possessivos;
 Utilizar a expressão de negação, causa, concessão,
consequência.

Produção escrita:
 Produzir um texto estruturado, de acordo com o tema proposto.
3. TIPO DE PROVA – prova escrita e prova oral.

4. CARATERIZAÇÂO E ESTRUTURA DA PROVA
Prova escrita
A prova é constituída por três partes. Na primeira parte o aluno deverá
demonstrar a compreensão e interpretação de um texto escrito;
Na segunda parte, deverá reconhecer e aplicar conhecimentos relativos ao
funcionamento da língua;
Na última parte, o aluno deverá produzir um texto escrito de acordo com as
orientações dadas.
5. COTAÇÕES
Primeira parte - 50 pontos
Segunda parte - 35 pontos
Terceira parte - 15 pontos
Total da Prova: 100 pontos

6. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÂO DA PROVA
As respostas dadas pelos alunos deverão:
-

traduzir a sua compreensão do texto;
revelar coerência no discurso, utilizando adequadamente vocabulário
apropriado;
revelar conhecimentos ao nível do funcionamento da língua;
desenvolver o tema proposto de forma clara; boa organização das
ideias; correção morfossintática; utilização de vocabulário rico e
variado; poucos ou nenhuns erros de grafia e pontuação.

7. MATERIAL A UTILIZAR
Esferográfica azul ou preta.
8. DURAÇÂO DA PROVA
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.
A prova oral terá a duração máxima de 15 minutos.
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