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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   Tecnológico 

  

  

 X Geral   Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 374 - Alemão 

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

   
 

A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS 

EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 

 

- Domínio de vocabulário / Uso da  Língua Alemã (Escrever) 

- Interpretação de texto (Ler/Escrever) 

- Produção de texto (Escrever) 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos programáticos)  

TEMÁTICOS: 

 

1. O EU -  Identificação pessoal   

2. A FAMÍLIA - Vida em família 

3. A ESCOLA -  Vida escolar e Correspondência 

4. AMIZADES - Relações interpessoais  

5. O LAZER - Tempos livres e férias  

6. AS PROFISSÕES - Vida profissional 

7. OS MÉDIA  - O uso dos média no quotidiano de vida.  

 
 

GRAMATICAIS: 

 

- Artigos definidos e indefinidos nos casos nominativo, acusativo, dativo  e genitivo. 

- Verbos no presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro do indicativo. 

- Verbos de partícula separável. 

- Os verbos modais no presente e pretérito imperfeito do indicativo. 

- A voz passiva. 

- Declinação dos adjetivos. 

- Grau dos adjetivos (Comparativo e superlativo). 

- Preposições de acusativo e dativo. 

- Pronomes pessoais no nominativo, acusativo e dativo. 

- Adjetivos possessivos no nominativo, acusativo e dativo. 

- Pronomes relativos no nominativo e acusativo.  
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- Conjunções causais (weil; da), finais (damit; um…zu), integrantes (dass; ob); temporais (als; wenn).  

 

ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS 

 

A prova é constituída por 3 grupos: 

 

  - Uso da Língua  
  

Avalia-se o desempenho do examinando no uso da língua. 
  

- Interpretação de texto 

Avalia-se o desempenho do examinando no uso da leitura/interpretação de texto. 

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)  entre 300 a 430 palavras.  
 

- Interação ou produção escrita 
 

Avalia-se  o  desempenho  do examinando no domínio da interação/produção escrita. O número de 

palavras a escrever situa-se nos intervalos de 70 a 100 palavras.  

 
 

 

As provas incluem itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, associação e ordenação) e itens 

de construção (por exemplo, resposta restrita e extensa). 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1.  

 

 Quadro 1 - Distribuição da cotação por grupo 
 

Grupos Domínios Cotação (em pontos) 

I Uso da língua 50 

II Interpretação de texto 100 

III Interação escrita/ 

Produção escrito 

50 

 

 

 

 

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. 
 

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

pontos. 
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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 quatro níveis (N4, N3, N2 e N1); para o item de resposta extensa 

do Grupo III são considerados sempre cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada parâmetro – 

competência pragmática e competência linguística. Qualquer resposta que não corresponda ao 

nível mais alto descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de acordo com o 

desempenho observado. Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Nestes 

casos, sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois 

níveis consecutivos descritos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível 

intercalar que os separa. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja, pelo 

menos, o nível 1 de desempenho na competência pragmática. 

  

As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 

produzido, são classificadas com zero pontos. 
 

MATERIAL A UTILIZAR 

   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. 

 

   DURAÇÃO DA PROVA 

  A prova tem a duração de 90 minutos + 25 minutos de tolerância 

 

 

 

 
 
 
Data de publicação:  14 de maio  
 


