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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção escrita e 
oral, concretizadas nos desempenhos descritos no programa: Competências de Uso de Língua para o 
12º ano – Interpretação (Ler) e Produção (Escrever) e Competência Sociocultural. 
A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, devendo 
o examinando utilizar estratégias de entre as enunciadas no programa. 
 

A prova tem por referência as Orientações Curriculares da disciplina de Inglês para o 12º 
ano. É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão e produção 
da escrita. O desempenho dos alunos envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, 
nomeadamente, Língua Inglesa, Produção e Interpretação de Textos e Sociocultural, e os respetivos 
processos de operacionalização, prescritos pelo programa. 
 
2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
 
Conteúdos temáticos 
 

• English  worldwide 
• Citizenship and Multiculturalism 
• Democracy and globalisation 
• 1950s – 1990s: culture, art and society 

 
 
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte.  

Competências Partes 
Cotação 

(em pontos) 
Tipologia de itens Número de itens 

 

Competência linguística 

• competência lexical 

• competência gramatical 

• competência semântica 

• competência ortográfica 

 

Competência pragmática 

• competência discursiva 

• competência funcional/ 

estratégica 

A 

 

 

 

60 

 

 

 

Itens de seleção 

• escolha múltipla 

•associação 

simples/múltipla 

• ordenação 

• completamento 

 

Itens de construção 

• completamento 

• resposta curta 

2 a 4 

B 60 2 a 4 
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Competência 

sociolinguística 

•resposta restrita 

C 80 
Item de construção 

• resposta extensa 
1 a 2 

 
Nota:  
Alguns dos itens de escolha múltipla e de resposta curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas 
de completamento.  
Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas 
de transformação. 
 
Parte A 
 

Realização de duas a três atividades que avaliam a compreensão/interpretação de um ou dois 
textos, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa 
(conteúdos temáticos acima referidos). Poderá também ser avaliada a compreensão de vocabulário 
específico do(s) texto(s). 

 
Exemplos de atividades: 

• Encontrar palavras/frases num texto;  

• escolha múltipla;  

• completamento de frases 

• exercícios de correspondência; 

• verdadeiro/ falso 

• identificação/nomeação de parágrafos  

• responder acerca do texto 

 
Parte B 
 

Realização de três a cinco atividades que permitem avaliar o conhecimento do 
funcionamento da  Língua Inglesa, dentro dos conteúdos gramaticais enunciados no Programa e 
acima referidos, bem como vocabulário específico relacionado com os conteúdos temáticos. 
 
Exemplos de atividades: 

• completar um texto com palavras dadas 

• explicar frases de acordo com o texto 

• ligar frases 

• completar frases 

• preencher espaços em branco 
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• reescrever frases 

Parte C 
 

Exemplos de atividades para escrita de um texto: 

• descrever situações, imagens, sensações; 

• escrever um texto/artigo de opinião; 

• escrever uma carta/email/ notícia; 

• escrever/narrar factos, acontecimentos ou experiências, com ou sem guião, eventualmente com o 

apoio de um estímulo (visual/textual); 

• escrever um texto argumentativo/persuasivo; 

• responder a uma carta, a uma mensagem de correio eletrónico, a um fax, etc. 

A classificação da prova é expressa na escala de 0 a 200 pontos. No apuramento da 
classificação final, a prova escrita terá uma ponderação de 70%  ( a  prova terá  oral uma 
ponderação de 30%, média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas 
componentes). 
 
 
 
3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número 
inteiro, previsto na grelha de classificação. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 
identificadas são classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na 
identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente 
o item a que diz respeito. Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não 
eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 
considerada apenas a resposta que surgirem primeiro lugar. Todos os itens apresentam critérios 
específicos de classificação organizados por níveis de desempenho. A cada um desses níveis é 
atribuída uma única pontuação. Para a generalidade dos itens, são considerados de um a três níveis 
(N3, N2 e N1); para a tarefa final, são considerados cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada 
parâmetro – competência pragmática e competência linguística. Qualquer resposta que não 
corresponda ao nível mais elevado descrito é integrada num dos outros níveis, de acordo com o 
desempenho observado. Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre 
que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos 
consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É 
classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio 
específico da disciplina. As respostas que contenham elementos não previstos nos critérios 
específicos de classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for considerado 
cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado. Nestes casos, os elementos cientificamente 
válidos devem ser classificados segundo procedimentos análogos aos previstos nos descritores 
apresentados.  
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Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, 
fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. No caso dos itens 
constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de acordo com o nível de desempenho 
observado na sua totalidade. No item de construção, é atribuída a classificação de zero pontos à 
resposta que não corresponda ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 
Assim, 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.  Os critérios de 
classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 
relativos às diferentes competências. A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação  

+ 
dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta 
pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

A prova é cotada na escala de 0 a 200 pontos. 
       

 

4. MATERIAL  
A prova é realizada em folha própria (folha de resposta do MEC), fornecida pela escola. O 

aluno deve ser portador de caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido 
o uso de lápis nem de corretor. É permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem 
restrições nem especificações.  

  
 
5. DURAÇÃO  
 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, sem direito a tolerância. 
 

 


