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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de Inglês, 3º Ciclo do Ensino Básico, LE I, e o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001). 

A prova avalia a competência comunicativa nos domínios da compreensão da escrita, da produção escrita e 

da compreensão do oral. 

 
2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

A prova escrita apresenta três grupos de itens:  

No Grupo I, avaliam-se competências no domínio da compreensão do oral. Consiste na realização de duas 

atividades de compreensão de textos curtos referentes a situações concretas da vida quotidiana, com 

informação factual: itens de seleção, de entre os seguintes: multiple choice (escolha múltipla), true/false 

(verdadeiro/falso); itens de construção: gap filling (completamento de espaços). 

Cada atividade tem como suporte um texto áudio.  

No Grupo II, avaliam-se competências no domínio da compreensão da escrita. Este grupo é constituído por 

uma atividade. A Atividade A inclui exercícios de compreensão e interpretação de texto - itens de seleção, 

de entre os seguintes: multiple-choice cloze (cloze com escolha múltipla), matching (associação/ 

correspondência), true/false (verdadeiro/falso), find evidence (comprovação de informação).   

No Grupo III, avaliam-se competências no domínio da produção escrita. Este grupo é constituído por duas 

atividades:  

- Atividade A inclui exercícios de transformação de frases – itens de construção.  

- Atividade B é constituída por um item de construção (resposta extensa) - item orientado no que respeita à 

tipologia textual, ao tema e à extensão (de 80 a 100 palavras): produção de texto sobre um de dois temas à 

escolha propostos e selecionados de entre as áreas dos conteúdos socioculturais do Programa ou 

relacionados com situações do quotidiano. 

 
A estrutura da prova escrita sintetiza-se no Quadro seguinte: 

Valorização dos domínios e atividades; Tipologia e número de itens  

Domínios Atividades 
Cotação 

(em pontos) 
Tipologia de itens 

Número 
de itens 

Compreensão do oral 

A 15 
Itens de seleção: 
- escolha múltipla 
- verdadeiro/falso 
Itens de construção: 
- completamento de espaços 

1 

B 15 1 
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Domínios Atividades 
Cotação 

(em pontos) 
Tipologia de itens 

Número 
de itens 

Compreensão da escrita 

 
 

A 
 
 

 
 

30 
 
 

Itens de seleção: 
- correspondência/associação  
- cloze com escolha múltipla 
- find evidence para  comprovar 
informação 

- verdadeiro/falso 

1 

Produção escrita 
A 20 Item de construção: 

- transformação de frases 
- resposta extensa 

1 

B 20 1 

 
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. 

A prova é cotada para 100 pontos.  

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

Nos itens de seleção a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

única opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção 

incorreta ou mais do que uma opção. 

Nos itens de construção é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado. 

Nos itens de completamento a cotação do item só é atribuída a respostas totalmente corretas.  

Nos itens de construção que incluam tarefas de transformação de frases serão atribuídas pontuações a 

respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

No item de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma determinada pontuação. A cotação é 

distribuída pelos parâmetros: Tema, Estrutura, Coerência da informação, Morfologia e Sintaxe, Repertório 

vocabular. Neste item, o afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. A indicação de um número mínimo e máximo de palavras para a elaboração da 

resposta significa que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto e 

devem ser respeitados. 

 
4. DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 
5. MATERIAL AUTORIZADO 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 


