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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
As provas a que esta informação se refere incidem nos conhecimentos e nas competências
enunciados no Programa de Inglês para o Nível de Continuação em vigor (homologado em
2001) e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001).
Nas provas, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura, a
produção escrita e a produção oral, enquadrados nas competências linguística, pragmática e
sociolinguística.
A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos e estratégias
definidos pelo programa da disciplina para os 10º e 11º anos, nomeadamente os das áreas de
referência / dos domínios socioculturais.

Leitura e produção de texto
Leitura e produção de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, gravura, etc.), que
concretizam macro funções do discurso escrito e oral (narração, descrição, exposição e
argumentação), a que estão associadas intenções de comunicação (relatar eventos, dar opinião,
explicar, contrapor, argumentar, persuadir, etc.).
Dimensão sociocultural
Concretizada nos seguintes domínios de referência:
10. º Ano:

1. Um mundo de muitas línguas
2. O mundo tecnológico
3. Os media e a comunicação global
4. Os jovens na era global
11. º Ano:

1. O mundo à nossa volta
2. O jovem e o consumo
3. O mundo do trabalho
4. Um mundo de muitas culturas
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Uso da Língua


Domínio do vocabulário relativo à dimensão sociocultural



Domínio dos seguintes conteúdos / estruturas gramaticais em contexto:


Graus dos adjetivos



Determinantes



Formação de nomes, adjetivos, verbos e advérbios



Conetores frásicos: causais, concessivos, condicionais, finais, relativos e
temporais



Tempos verbais



Auxiliares modais



Verbos preposicionais



Used to / would



I wish / If only



Voz ativa e passiva



Have / get something done



Discurso direto e indireto
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2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA
As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados a
compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a produção escrita (componente escrita das
provas); no outro, avalia-se a produção oral (componente oral das provas). Os itens têm como
suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais.

A estrutura da Prova Escrita é a seguinte:
Grupo A – COMPREENSÃO DO ORAL
1. Questões dos seguintes tipos de exercícios, tendo como suporte um ou dois textos áudio:
• Escolha múltipla
• Correspondência
• Verdadeiro / Falso
Grupo B – USO DA LÍNGUA
1. Um dos seguintes tipos de exercícios:
• Completamento de texto com vocabulário relativo à área temática do texto principal
• Correspondência, com vocabulário relativo à área temática do texto principal
• Escolha múltipla, com vocabulário relativo à área temática do texto principal
Grupo C – LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA
Avalia-se o desempenho do examinando na leitura.
Os itens referentes à leitura podem ter como suporte um ou mais textos, situando-se o número
total aproximado de palavras do(s) texto(s) no intervalo entre 400 e 500 palavras.
1. Questões de um dos seguintes tipos de exercícios:
• Verdadeiro / Falso com transcrição do texto
• Completamento de frases /expressões
• Completamento de texto com frases/ expressões dadas
• Ordenação de frases de acordo com a sequência dos acontecimentos do texto
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• Escolha múltipla
• Correspondência
• Preenchimento de diagrama, grelha, cronograma, etc.
2. Questões de um ou dois dos seguintes tipos de exercícios:
• Identificar referentes
• Sinónimos / antónimos

3. Questões de um dos seguintes tipos de exercícios:
• Uma questão sobre o texto, por referência à informação do mesmo
• Completamento de texto com frases dadas
Grupo D - USO DA LÍNGUA
Questões dos seguintes tipos de exercícios:
• Preenchimento de espaços com formas verbais, pronomes, etc.
• Correspondência de frases/ expressões
• Escolha múltipla
• Transformação de frases sem alteração de sentido.
Grupo E - PRODUÇÃO ESCRITA
Avalia-se o desempenho do examinando numa atividade de produção escrita.
O número de palavras a escrever situa-se entre as 150 e as 200 palavras.
A estrutura da Prova Oral é a seguinte:
Entrevista (suporte oral, audiovisual e escrito) incidindo nos domínios de referência prescritos
pelo Programa do Nível de Continuação para os 10º e 11º anos. Incluirá as seguintes etapas /
tarefas:
• Breve apresentação do examinando;
• Abordagem dos temas que se inserem nos domínios de referência prescritos pelo
Programa através da exploração de diversos tipos de texto, tais como gravuras, gráficos,
tabelas, etc.;
• Leitura em voz alta.
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CLASSIFICAÇÃO:
As provas são cotadas de 0 a 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 0 a 20
valores, arredondada às unidades.
A prova é constituída por duas componentes, sendo a classificação expressa pela média
ponderada e arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas componentes:
A componente escrita tem a ponderação de 70 % e a componente oral de 30 %.

COTAÇÕES DA PROVA ESCRITA:
Grupo A: 20 pontos
Grupo B: 20 pontos
Grupo C: 60 pontos
Grupo D: 50 pontos
Grupo E: 50 pontos
Total: 200 pontos
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3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Prova Escrita
Grupo A – COMPREENSÃO DO ORAL
As respostas às questões do ponto 1. devem evidenciar compreensão das ideias contidas
no(s) texto(s) áudio, a saber:
• Escolha múltipla – apenas uma opção correta; se o aluno assinalar mais do que uma
opção será atribuída a classificação zero, ainda que uma das opções assinaladas esteja
certa.
• Correspondência – certo / errado
• Verdadeiro / Falso – certo / errado

Grupo B – USO DA LÍNGUA
• Completamento de texto – certo / errado
• Correspondência de frases / expressões – certo / errado
• Escolha múltipla – apenas uma opção correta; se o aluno assinalar mais do que uma
opção será atribuída a classificação zero, ainda que uma das opções assinaladas esteja
certa.

Grupo C- LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA
As respostas às questões dos pontos 1., 2., e 3. devem evidenciar compreensão das ideias
contidas no texto, a saber:
1.
• Verdadeiro / Falso com transcrição do texto – pontuações intermédias por escassez ou
excesso de informação.
• Completamento de frases/ expressões – parte da cotação total de cada questão será
atribuída ao uso da estrutura correta e de vocabulário apropriado.
• Completamento de texto com frases / expressões dadas – certo / errado.
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• Ordenação de frases de acordo com a sequência dos acontecimentos do texto – certo /
errado.
• Escolha múltipla – apenas uma opção correta; se o aluno assinalar mais do que uma
opção será atribuída a classificação zero, ainda que uma das opções assinaladas esteja
certa.
• Correspondência – certo / errado
• No preenchimento de diagramas, grelhas, cronogramas, etc., os erros de forma serão
considerados irrelevantes, desde que não impeditivos da compreensão por parte do
classificador.
2.
• Informação certa / parcialmente certa / errada. Os erros de forma serão considerados
irrelevantes, desde que não impeditivos da compreensão por parte do classificador.
3.
• A resposta deverá conter informação adequada à questão, expressa por palavras do
aluno.
• Parte da cotação total da questão será atribuída ao uso da estrutura correta e de
vocabulário apropriado.
• Será classificada com zero pontos qualquer resposta não correspondente à pergunta
feita, independentemente da qualidade do texto produzido.
• Completamento de texto com frases dadas – certo / errado.

Grupo D - USO DA LÍNGUA
• Preenchimento de espaços – certo/ errado. Pontuações intermédias apenas em caso de
erro de forma pouco relevante
• Correspondência de frases / expressões – certo / errado
• Escolha múltipla – certo / errado
• Transformação de frases – certo / parcialmente certo / errado. Serão classificadas com
zero pontos as frases que não mantenham o sentido da frase original.
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Grupo E - PRODUÇÃO ESCRITA
Se o examinando:
- escreveu apenas uma ou duas linhas / frases sem nexo, atribuir a cotação de zero pontos;
- escreveu texto curto (menos de 150 palavras) ou texto longo (mais de 200 palavras), descontar
entre 10 e 40 pontos;
- escreveu mais do que um texto, classificar apenas o primeiro;
- fugiu ao tema proposto, atribuir a cotação de zero pontos.

Serão considerados ainda os seguintes aspetos:
• organização de ideias
• clareza de expressão
• estrutura frásica
• ortografia
• amplitude vocabular
• criatividade e originalidade

Prova Oral
Serão considerados os seguintes aspetos:
• domínio dos conteúdos temáticos e conhecimento das obras de leitura extensiva
• capacidade de compreensão/ interpretação de diferentes suportes textuais
• capacidade de comunicação / argumentação (correção formal, amplitude vocabular,
clareza de expressão, organização de ideias)
• criatividade e originalidade
• pronúncia, entoação, ritmo, etc.
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4. MATERIAL AUTORIZADO
Componente escrita
Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas:


apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;



as respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial);



é permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem
especificações;



não é permitido o uso de corretor.

Componente oral
Na avaliação da interação e da produção orais:


é permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo estabelecimento de
ensino.

5. DURAÇÃO

Componente escrita
A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de 90
minutos, sendo a compreensão do oral avaliada nos primeiros 10-15 minutos.
Componente oral
A avaliação da produção oral tem uma duração de 25 minutos.
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