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Prova 367 | 2017 
 

11º Ano de Escolaridade  
 
 

                                       Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho 

 
     
      O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de exame de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Inglês (nível de continuação), a realizar em 2017 pelos alunos que se encontram 
abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações 
verificadas pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril. 
     As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da 

disciplina. 

     Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, o objeto da avaliação, as 

caraterísticas e estrutura, os critérios gerais de classificação, a duração e o material. 

 

Objeto de avaliação  

     A prova a que esta informação se refere tem por referência o Programa de Inglês, nível de continuação (10º e 11º 
anos) e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR. 
     A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e oral de duração limitada, 
nomeadamente: as Competências de Uso de Língua para o ciclo bienal dos 10º e 11º anos – Interpretação (Ler) e 
Produção (Escrever), Competência Sociocultural e as Competências de Interpretação, Produção e Interação Orais. A 
demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, devendo o examinando 
utilizar estratégias de entre as enunciadas no Programa. Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em 
três componentes distintas, que devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os 
momentos da prova. 
 
Interpretação e produção de texto  
Interpretação e produção de tipos de texto variados, a que estão associadas intenções de comunicação  
 
Dimensão sociocultural  
Concretizada nos seguintes domínios de referência: 

10º ano 

 Um mundo de muitas línguas 

 O mundo tecnológico 

 Os media e a comunicação global 

 Os jovens na era global 

11º ano 

 O jovem e o consumo 

 O mundo à nossa volta 

 O mundo do trabalho 

 Um mundo de muitas culturas 

 
 Língua inglesa  

Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica.  
 

Caraterização da prova escrita 

     A resolução da prova pode implicar, no seu conjunto, a realização de vários exercícios complexos, que se 
desenvolvem a partir da demonstração de competências de leitura, de funcionamento da língua e de escrita. O tema 
do(s) exercícios(s) insere-se em domínios de referência prescritos pelo Programa para os 10.º e 11.º anos.  
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Componente escrita (70%) é cotada para 200 pontos e a sua estrutura sintetiza-se no quadro seguinte: 
 

Atividades Competências Tipologia de itens N. de  
itens 

COTAÇÃO  
(em pontos) 

I 
 
 
 

 
Competência pragmática  
●competência discursiva 
●competência funcional / estratégica 
 
Competência sociolinguística 
 
Competência linguística  

Itens de seleção 
 resposta restrita  
 
 
Itens de seleção / construção 
 completamento 

 

1 
 
 

 
 

15 pontos 
 

 
2 

 
28 pontos 

II ●competência lexical 
●competência gramatical  
●competência semântica 

Itens de seleção 
 correspondência 
Itens de construção 
 resposta restrita 
 resposta curta 
 completamento 

 
1 
 

1 
3 
2 

 
 

100 Pontos 

III  
Competência pragmática  
● competência discursiva  
● competência funcional/estratégica 

 
Item de construção 
 resposta extensa  

(num total de 120 -150 palavras) 

 
1 

 
 
 

57 Pontos 
    200 pontos 

 
Componente oral (30%) 
A prova é constituída por três momentos: 

1º Momento - Conversa informal com o aluno. 
2º Momento - Descrição duma imagem / transparência. 
3º Momento - Leitura de um texto / excerto para que o aluno possa dar a sua opinião e/ou dissertar sobre os 

tópicos referenciados na matriz. 

 
Critérios gerais de classificação da prova 
Prova escrita: 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. Cada item é cotado 
individualmente. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos.  
     Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos 
do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.  
     Nos itens de construção é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 
solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente no exercício final, onde a 
competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a 
classificação mínima na competência pragmática.  
 
Prova oral: A classificação será atribuída de acordo com o seguinte quadro: 

Temas /conteúdos Competências 
Categorias para a avaliação da compreensão/ interpretação, 

produção e interação orais 
Domínios de referência 
constantes do Programa de 
Inglês do Ensino Secundário 
para o Nível de Continuação 
(N7) e de acordo com o 
QECR para as Línguas 

Compreensão / 
Interpretação, produção e 
interação orais; 
 
Linguística 
 
Pragmática 
 
Sociocultural 

 
Gramática e 
Vocabulário 

 
 

25% 

 
Fluência / 
Pronúncia 

 
 

25% 

 
Desenvolvimento 

temático e 
coerência 

 
25% 

 
Interação 

 
 
 

25% 
 

 

 
Material  
     O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta. As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 
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É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.  
Não é permitido o uso de corretor.  
 

Duração  
A componente escrita tem a duração de 90 minutos. 
A componente oral tem a duração de 25 minutos; é sempre obrigatória a realização da prova escrita e oral. 


