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Ano Letivo 
2018/2019 

II nnffoo rr mm aaçç ããoo --PP rr oovv aa   ddee   EE qq uu ii vv aa ll êê nn cc ii aa   àà   FF rr ee qq uu êê nncc ii aa   
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro de 2019) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 x Científico-Humanístico  x Tecnológico 

  

  

 x Geral   Específica  x Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 367 - Inglês 

Ano(s) de Escolaridade: 10º e 11º anos  

   

 
A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS 

EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 
 

- Interpretação e Produção de texto (Ler / Escrever) 

- Língua Inglesa (Ler / Escrever) 

- Produção de Texto (Escrever) 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) 

 

TEMÁTICOS: 

10º: O mundo tecnológico – “The technological world”: Social changes 

11º: O mundo do trabalho – “The world of work”: The changing world of work 

  

GRAMATICAIS: 

 Discurso direto e indirecto (Reported Speech) 

 Orações condicionais (If-clauses)  

 Orações concessivas (Contrast clauses)   

 Voz passiva (simples) 

 Inversão enfática do sujeito (Emphatic structure) 

 

 

ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS 

A prova é constituída por 3 grupos: 
 

Atividade A - Vocabulário 

Atividade B - Interpretação / Produção de texto e Funcionamento da Língua 

Atividade C - Produção de Texto 
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Tipologia das questões por grupo: 

 

Fase de preparação (Atividade A) 

Permite avaliar o desempenho do examinando na mobilização de competências e na ativação de 

conhecimentos pertinentes para a realização da atividade final. 

 

Atividades: 

1. Exercício de observação e comentário de imagens.  

2. Exercício de preenchimento de espaços com vocabulário fornecido. 

 

 

Interpretação de texto (Atividade B) 

Atividades:  

1. Justificação das afirmações com citações do texto. 

2. Identificação de referentes (a quem/quê se referem as palavras dadas) 

3. Resposta a perguntas de interpretação do texto e/ou opinião;  

4. Reescrita de frases respeitando as regras das mudanças do discurso direto e indireto, orações 

condicionais, orações concessivas, passiva (simples) e inversão enfática do sujeito. 

 

 

Produção de texto (Atividade C) 

 

Redação de um texto – composição extensa sobre um tema proposto (140-180 palavras). 

 

A cotação total da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma por cada um 

dos grupos: 

 

A – 30 pontos 

1. 1x20 pontos  = 20 pontos 

2. 5x2 pontos = 10 pontos 

 

 

B – 120 pontos 

1. 3x5 pontos =15 pontos   

2. 5x3 pontos = 15 pontos 

3. 4x10 pontos = 40 pontos 

4. 5x10 pontos = 50 pontos 

 

C - 50 pontos - Competência pragmática (conteúdo) - 30 pontos + Competência linguística (forma) - 20 

pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência pragmática 

(conteúdo) 

Competência linguística 

(forma) 

30 pontos 20 pontos 

24 pontos 16 pontos 

18 pontos 12 pontos 

12 pontos 8 pontos 

6 pontos 4 pontos 
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Critérios 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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

                                 

A. 1. Resposta correta – 20 pontos; resposta parcialmente correta – desconto máximo de 12 pontos; 

resposta errada - 0 pontos. 

2. Certo/errado. 

 
 

B. Itens de construção  

Aspetos valorizados: pertinência da resposta; clareza e coesão da(s) ideia(s); vocabulário adequado; 

capacidade de emitir juízos de valor. 

1.  Evidência correta – 5 pontos; evidência parcialmente correta – desconto máximo de 3 

pontos; evidência errada – 0 pontos.  
  

2. Certo / Errado. Os alunos têm de retirar do texto o referente correspondente à palavra dada. 

Referente correto – 3 pontos. Caso apresente informação por excesso ou por defeito, serão 

descontados até 2 pontos. Referente errado – 0 pontos. 
 

3. Resposta correta – 10 pontos; resposta parcialmente correta – desconto máximo de 6 pontos; 

resposta errada – 0 pontos. 
 

   4.   A cotação é distribuída pelas diferentes mudanças a realizar em cada reescrita. 

 
 

C. Itens de construção 

       Adequação do discurso tendo em conta: 

• A identificação do tema 

• A coesão e a coerência 

• O encadeamento de ideias 

• O vocabulário adequado e variado 

• A estrutura lógica da frase 

• A ortografia e pontuação 

• A criatividade 

• A emissão de opiniões pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A classificação obedece a este esquema, não havendo pontuações, nos dois parâmetros (conteúdo e 

forma), que não estejam aqui contempladas. 

 

Competência pragmática 

(conteúdo) 

Competência linguística 

(forma) 

30 pontos 20 pontos 

24 pontos 16 pontos 

18 pontos 12 pontos 

12 pontos 8 pontos 

6 pontos 4 pontos 
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ATENÇÃO: Não será atribuída classificação a composições que não obedeçam ao tema proposto. 

 
 

MATERIAL A UTILIZAR 
 

Dicionários de Inglês-Inglês, Inglês-Português e Português-Inglês, sem qualquer restrição. 

Usar caneta azul ou preta de tinta indelével. 

Não é permitido o uso de fita ou tinta corretora. 

 
 

DURAÇÃO DA PROVA 

90 minutos. 

 

 

 

NOTA: Os alunos deverão ficar na posse do enunciado da prova escrita, sobre a qual incidirá a prova 

oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data de publicação:  14 de maio  
 


