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A prova de exame tem como referência o Programa de Inglês para o 3º Ciclo do Ensino 

Básico em articulação com as Metas Curriculares definidas para a disciplina e o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas.  

Tratando-se de uma prova constituída por duas componentes (escrita e oral) a classificação da 

disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes, expressas 

na escala de 0 a 100. 

COMPONENTE ESCRITA 

1. Objeto de avaliação 

Na prova, é objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral 

e escrita e da produção escrita. A demonstração destas competências envolve a mobilização dos 

conteúdos programáticos, nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e Interpretação de Textos, e 

Domínio Intercultural, envolvendo os seguintes temas abrangentes: Eu e os outros e A comunidade 

alargada: a minha/a de outros. 

 

2. Caraterização e estrutura da Prova 

A prova é cotada para 100 pontos e apresenta quatro partes. 

A valorização relativa aos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 

DOMINIO COTAÇÃO 

Parte A - Compreensão oral  

 

15 pontos 

Parte B - Compreensão da escrita  

 

35 pontos 

Parte C – Léxico/Gramática 

 

30 pontos 

Parte D - Produção escrita 

 

20 pontos 

Legenda: Quadro 1 
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Na Parte A, avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão oral. Este grupo inclui itens 

de seleção (escolha múltipla/ verdadeiro ou falso). 

Na Parte B, avalia-se a aprendizagem no domínio da compreensão da escrita. Este grupo inclui 

um texto selecionado entre os tipos de texto enunciados no programa e de acordo com as Metas 

Curriculares, focando um dos seguintes temas: New Media and Technology / Jobs, Careers and Life 

skills / Teenage Life and Culture (films, music)… 

Na Parte C, avalia-se a aprendizagem ao nível do Léxico e da Gramática, através de itens de 

construção (resposta restrita, resposta curta), alguns destes itens podem apresentar-se sob forma de 

tarefas de completamento e transformação. 

A Parte D permite avaliar o domínio da expressão escrita e é constituída por um item de 

resposta extensa. Este item apresenta orientações no que diz respeito à tipologia textual, tema e 

extensão (80-120 palavras). 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Partes da 

Prova 
Metas Curriculares Tipologia de itens 

Número 

de itens 

Cotação 

por item 

A 

Compreender discursos 
produzidos de forma clara 
Compreender diferentes 
tipos de texto 
áudio/audiovisual desde 
que adequados ao nível 
de conhecimentos do 
aluno  

 

Predominantemente de resposta 
fechada: 
- associação/correspondência 
- escolha múltipla 
- ordenamento 
- verdadeiro/falso 

1 a 2 10 a 15 

B 

Ler textos adaptados de 
tipologia diversificada 
para recolha de 
informação  
Ler textos, de alguma 
complexidade, escritos em 
linguagem clara e corrente 
Utilizar dicionários 
diversificados para 
consulta 

De resposta aberta ou fechada: 
- associação/correspondência 
- completamento 
- escolha múltipla 
- resposta curta 
- resposta restrita 
- verdadeiro/falso 

3 a 5 8 a 15 

C 

Compreender formas de 
organização do léxico e 
conhecer algumas 
estruturas do 
funcionamento da língua 
com alguma complexidade 
 

De composição extensa, 
eventualmente precedido de um 
item de resposta curta/restrita: 
- completamento 
- escolha múltipla 
- ordenamento 
- resposta curta 
- transformação 

2 a 4 8 a 10 

D 

Interagir, com relativa 
facilidade, sobre assuntos 
de caráter geral  
Produzir textos, de 80 a 
100 palavras, com relativa 
facilidade, utilizando 
vocabulário frequente, mas 
diversificado  
 

Resposta extensa 

1 20 

Legenda: Quadro 2 
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3. Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e específicos de 

classificação apresentados para cada item.  

As respostas ilegíveis ou as que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

Os critérios específicos de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As 

cotações correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das 

indicadas. Para a generalidade dos itens, são considerados de um a cinco níveis; para a tarefa final, são 

sempre considerados cinco níveis em cada parâmetro (competência pragmática e competência 

linguística). Estão previstos níveis intercalares que não se encontram descritos, de modo a que sejam 

contempladas possíveis variações nas respostas dos examinandos. É classificada com zero pontos 

qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Assim, se, por exemplo, o examinando apresentar mais elementos do que 

o(s) pedido(s), a resposta é classificada com zero pontos.  

Nos itens de escolha múltipla, de associação múltipla e de completamento, no caso de a cotação 

ser atribuída a um grupo de itens ou a itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de 

acordo com o nível de desempenho observado na sua totalidade. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente nos 

itens de resposta extensa, onde a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o 

tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática. 

 

4. Material a utilizar 

As respostas são registadas em folha própria de modelo oficial, fornecida pelo estabelecimento 

de ensino, podendo o examinando apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

É permitida a utilização de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem 

especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração da Prova 

A prova tem a duração de 90 minutos. A compreensão do oral realiza-se nos primeiros dez ou 

quinze minutos da prova. 

 

COMPONENTE ESCRITA 

1. Objeto de avaliação 

A Prova Oral de Equivalência à Frequência permite avaliar a aprendizagem, passível de 

avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios da Leitura e da Interação/ Produção 

Oral. No que respeita à Dimensão Sociocultural poderão ser abordados os seguintes temas: 

 Eu e os outros 

 A comunidade alargada: a minha/a de outros  

- New Media and Technology / Jobs, Careers and Life skills / Teenage Life and Culture (films, 

music)… 
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2. Caracterização da Prova 

A prova consiste na realização de tarefas no domínio da oralidade, que se desenvolvem a partir 

da leitura/interpretação de texto(s) sejam eles escritos ou visuais.  

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro partes. 

A estrutura da prova apresenta-se no quadro seguinte: 

Partes da Prova 
Domínios de 

Referência 
Critérios de Classificação Cotação 

Parte 1- Questões 

pessoais 

Parte 2- Leitura de um 

excerto de um texto 

Parte 3- Interpretação de 

texto 

Parte 4- Descrição de 

uma imagem/ expressar a 

sua opinião 

Compreensão Oral 

Leitura 

Interação oral 

Produção oral 

Domínio Intercultural 

Léxico e Gramática 

Recursos gramaticais e lexicais 25% 

Fluência e eficácia do discurso 25% 

Pronúncia 25% 

Comunicação Interativa 25% 

 

3. Critérios de classificação 

Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações 

correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas. 

Para os quatro critérios de classificação são considerados cinco níveis de desempenho em cada 

parâmetro. São previstos níveis intercalares de cotação que não se encontram descritos, de modo a que 

sejam contempladas possíveis variações nas respostas dos examinandos. É classificado com zero 

pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1.  

 

4. Material a utilizar 

O material a utilizar durante a prova será disponibilizado pelo júri de exame. 

 

5. Duração da Prova 

A prova tem a duração de 15 minutos. 


