Informação-Prova a Nível de Escola
Prova a Nível de Escola de Língua Estrangeira I
Inglês (Formação Geral)

11º Ano de Escolaridade
(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

Prova 426 /2022
Modalidade: Prova Escrita com Componente Oral

1ª / 2ª Fases

fase
1ª/2ª
1ª/2ª fase
ªª
O presente documento divulga informação relativa à Prova a Nível de Escola do Ensino Secundário da disciplina
de Língua Estrangeira I- Inglês , a realizar em 2022, nomeadamente:






Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação
Na prova escrita, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção escrita, concretizadas
nos desempenhos descritos no Programa de Inglês para Ensino Secundário e o Quadro Europeu Comum

de Referência para as Línguas – QECR – (2001): Competências de Uso de Língua - Interpretação (Ler) e
Produção (Escrever) – e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a mobilização
dos conteúdos programáticos, devendo o examinando utilizar estratégias de entre as enunciadas no Programa.
Na prova oral são avaliadas as competências de interpretação, produção e interação orais.

Caracterização da prova
Prova Escrita:
Grupo I- Compreensão de um texto;
Grupo II- Funcionamento da Língua- aplicação de conteúdos lexicais e gramaticais;
Grupo III- Produção de um texto;
Prova Oral:
- Compreensão e Expressão Oral do objeto de avaliação da prova escrita.
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A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte:
Valorização dos
domínios/conteúdos
 Dimensão
sociocultural

Tipologia de itens
Grupo I (compreensão)

- O mundo multicultural
- O mundo do trabalho
- A sociedade de consumo
- O mundo à nossa volta

Critérios gerais de
correção

80 pontos



associação/correspondência de
palavras

Certo/errado



resposta restrita:
completamento de frases e
verdadeiro/ falso

Interpretação
correta do conteúdo
do texto.



resposta a perguntas de
interpretação.

Serão admitidos
erros estruturais ou
outros que não
prejudiquem o
objectivo da
comunicação.

 Língua Inglesa
Grupo II (funcionamento da língua)
- Compreende as
componentes
morfossintática e
léxico- semântica
(gramática e
vocabulário)
- pronomes e preposições
- verbos e tempos verbais
- conjunções
- frases condicionais e
relativas
- voz passiva
- discurso indireto
- vocabulário relacionado
com as temáticas

Cotação

60 pontos

 preenchimento de espaços com
palavras dadas.
 Escolha múltipla
 reescrita de frases conforme
sugerido.

Grupo III (produção escrita)
 Produção de um texto escrito:
narrativo, descritivo, expositivo
ou argumentativo.

Certo/errado
Certo/parcialmente
certo/ errado

60 pontos
(A cotação
máxima por
questão é
indicada no
enunciado
da prova)

Capacidade de
exprimir opinião
pessoal;
Capacidade de
síntese e utilização
de vocabulário
adequado;
Correção estrutural.

TOTAL:

Informação-Prova a Nível de Escola

200 pontos

Página 2 de 3

A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte:
Valorização dos
domínios/conteúdos
 Dimensão
sociocultural
- O mundo multicultural
- O mundo do trabalho
- A sociedade de
consumo
- O mundo à nossa volta

Tipologia de itens
Atividade A
Conversação com recurso a
estímulos orais em forma de
pergunta

Cotação

200 pontos

Atividade B
Monólogo em sequência com
recurso a estímulos orais,
visuais e escritos

TOTAL:

Critérios gerais de
correção
São avaliadas as
seguintes
categorias:
âmbito, correção,
fluência,
desenvolvimento,
coerência e
interação

200 pontos

Nota: É obrigatória a realização das duas componentes do exame.
A classificação final do exame corresponde à média ponderada, arredondada as unidades, das
classificações das duas provas, valendo a componente escrita 70% e a oral 30%.

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.

Material
- Caneta ou esferográfica azul ou preta;
- Dicionários bilingues e monolingues.

Duração
Prova escrita- 105 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
Prova oral- 15 minutos.
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