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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da
compreensão (da escrita e do oral), da produção (escrita e oral) e da interação
(oral). A demonstração desta competência 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. Não são objeto de avaliação os conteúdos específicos da Leitura
Extensiva.
Conteúdos

Prova Escrita:
. Texto e vocabulário sobre o tema “Family Fun” – Unidade 2 (Family / Parts of the
house - furniture / Pets / Jobs / Free time activities);
. Verbos no Presente do indicativo (Present Simple);
Verbos no Present Continuous;
. Plural of nouns;
. Verbos no Passado (Past Simple-Regular Verbs);
Construção de um pequeno texto sobre informação pessoal de uma personagem,
orientado por tópicos (name /age / home city / nationality / occupation / family /
favourite hobbies.

Prova Oral:
. Os conteúdos da prova oral reportam-se à área do Sociocultural da prova escrita
(Family Fun
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2. CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
Prova Escrita

Número de

Grupos
I

Questões

Número de Itens

Tipologia das questões

Cotações (%)

1

6

Verdadeiros/ Falsos

9%

2

4

Perguntas de interpretação

16%

II

1

14

Legendar imagens

14%

III

1

6

Completar espaços

12%

2

5

Completar espaços

15%

3

6

Escolher a resposta correta

12%

4

5

Escrever a resposta correta

5%

1

1

Elaborar um texto a partir de

17%

IV

tópicos

Prova Oral
Número de

Grupos
I

Questões
1

Número de Itens
5

Tipologia das questões
Perguntas

de

Cotações (%)

informação

50%

pessoal relativas ao tema –
Family Fun – unidade 2
II

1

1

Identificar os vários graus de
parentesco
passatempos

e
a

50%

alguns
partir

de

imagens. (Family / Free time
activities)

A prova será constituída por 2 momentos com a presença de um aluno apenas.
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3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Prova Escrita
 As respostas deverão traduzir:


Compreensão do teor do enunciado apresentado;



Facilidade de expressão;



Capacidade de uso de vocabulário apropriado;



Capacidade de análise;



Domínio correto das estruturas gramaticais solicitadas;



Capacidade de uso de estruturas adequadas e corretas.

Em cada questão será avaliada a forma e o conteúdo. No grupo IV será tida em
conta a articulação entre o tema proposto e o texto produzido, organização lógica das
ideias e a correção linguística nos planos lexical, sintático e ortográfico. O afastamento
integral do tema proposto implica a desvalorização total da resposta.

 Fatores de desvalorização:


Incorreção formal e/ou erros de estrutura;



Incorreções ortográficas;



Respostas pouco claras ou muito confusas.



Por cada erro de sintaxe serão descontadas cinco décimas (0,5) de ponto
percentual.



Por cada erro de ortografia, serão descontadas duas décimas (0,2) de ponto
percentual.



Se um erro de ortografia for repetido, apenas será penalizada uma ocorrência.

Prova Oral
 As respostas deverão traduzir:


Compreensão do teor do enunciado oral;



Facilidade de expressão;



Capacidade de uso de vocabulário apropriado;



Capacidade de análise;



Capacidade de uso de estruturas adequadas e corretas.
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A classificação será atribuída de acordo com as respetivas pontuações
apresentadas na grelha criada para o efeito.
O afastamento integral do tema proposto implica a desvalorização total da
resposta.
 Fatores de desvalorização:


Incorreção formal e/ou erros de estrutura;



Respostas pouco claras ou muito confusas.

4. MATERIAL
Para a prova escrita é apenas permitido caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta. É permitida a consulta de dicionários monolingues e bilingues.
Não é permitido o uso de corretor.
Para a prova oral não é necessário material. Não é permitido o uso de dicionários
monolingues ou bilingues.

5. DURAÇÃO
Prova Escrita: 90 minutos
Prova Oral: 15 minutos

Nota: A classificação de exame corresponde à média aritmética simples, arredondada às
unidades, das classificações das duas provas, expressas em pontos percentuais, e convertida
posteriormente na escala de níveis de 1 a 5.
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