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EXAME ORAL 

A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS 

EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 

- Expressão oral do aluno (Ler / Falar); 
- Compreensão oral de uma mensagem (Ouvir); 
- Capacidade de comunicar numa situação presencial, como emissor e recetor (Ouvir / Falar); 
- Conhecimentos concretos que tem sobre os conteúdos em questão (Ouvir / Falar); 
- Capacidade de autocorreção (Ler e Ouvir / Falar). 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos): 

TEMÁTICOS: 
 English in the World 

1. Building a worldwide language 

 Citizenship and multiculturalism 

1. Respecting Human Rights 

 

ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS: 

1) Leitura (Atividade B) 
O aluno deverá proceder à leitura de um excerto do texto da prova escrita, à escolha dos 
professores responsáveis pela realização da prova. 
 

2) Interpretação de texto 
Os professores fazem algumas perguntas sobre o texto em questão que achem pertinentes 
para aferir a compreensão do mesmo por parte do aluno. 
 
 
 
 

Ano Letivo 
2019/2020 

II nnff oo rr mm aaçç ããoo   --EE xx aa mmee   dd ee   EE qq uu ii vv aa ll êê nncc ii aa   àà   FFrr ee qq uu êê nncc ii aa   
(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de fevereiro) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Ciências Humanas   Ciências Exatas 

  

  

  Geral  X Específica   Geral   Específica 

  

Código de prova e Disciplina: 358 -Inglês 

Bloco: Único  

Duração da Prova: 25 minutos  
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3) Produção de texto oral (Atividade C) 
O aluno deverá ser capaz de apresentar oralmente um dos temas presente na prova escrita, 
podendo os professores apresentar questões no sentido de ajudar o aluno a desenvolver o 
tema. 
 

 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 
A cotação total da prova é de 200 pontos. 

 
 

 
MATERIAL A UTILIZAR: 

Enunciado da prova escrita que é fornecido pelos professores que realizam a prova oral. 
 
 

NOTA: Os alunos devem ficar na posse da prova escrita, pois a prova oral realizar-se-á com base na 
mesma. 
 
 
Data de afixação: 25 de maio de 2020 
 

Critérios de teste: Parâmetros (Domínios): Pontuação 

1. Leitura 
Facilidade no ato de leitura 
Domínio da fonologia e fluência no ato de comunicação 

20 pontos 

2. Interpretação do texto 

Compreensão global, seletiva e em pormenor 
Facilidade no ato de comunicação e estratégias de compensação 
Clareza de ideias 
Variedade vocabular 

20 pontos 
20 pontos 
20 pontos 
15 pontos 

3. Exposição oral / 
desenvolvimento temático 

Compreensão global, seletiva e em pormenor 
Facilidade no ato de comunicação e estratégias de compensação 
Clareza de ideias 
Variedade vocabular 

20 pontos 
20 pontos 
20 pontos 
15 pontos 

 4. Conhecimento explícito da 
língua  

Domínio das estruturas gramaticais / Correção gramatical  

(nos critérios 2 e 3) 
20 pontos 

5. Fonologia e fluência  Domínio da fonologia e fluência no ato de comunicação 
(nos critérios 2 e  3) 

10 pontos 


