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11º.ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Inglês a realizar em 2018, nele consta: 

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

Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Programa de Inglês para o Nível de Continuação, homologado em 2001, e o 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). 

Interpretação e produção de texto 
 
Interpretação e produção de tipos de texto variados: artigo, notícia, comentário, relatório, texto de opinião, 
texto argumentativo, texto literário, carta formal e informal, etc., que concretizam macro funções do 
discurso: narração, descrição, argumentação, exposição, a que estão associadas intenções de comunicação 
(relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, etc.). 
 
Dimensão sociocultural 
 
Esta componente concretiza-se 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 mundo do trabalho 
Um mundo de muitas culturas 
O jovem e o consumo 
O mundo à nossa volta 
 
Aldous Huxley, Brave New World,  
 
Língua inglesa 
Esta componente compreende as componentes morfossintática e léxico-semânticas. 
 
Caracterização da prova 

A prova escrita consiste na realização de um conjunto de atividades que demonstram competências 
integradas de leitura e escrita. Algumas atividades têm como suporte um ou mais textos e, eventualmente, 
uma ou mais imagens. O tema das atividades insere-se em domínios de referência prescritos pelo programa. 

A prova é constituída por três grupos de questões:  
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Atividades Competências Tipologia de itens Número 
de itens 

Cotação 
(em 

pontos) 
Atividade A  
 
Fase de 
preparação 
 

Competência linguística 
. competência lexical 
. competência gramatical 
. competência semântica 
. competência ortográfica 
 
Competência pragmática 
. competência funcional 
 
Competência sociolinguística  

Exemplo de atividades: 
-escolha múltipla 
-associação/ 
correspondência 
-completar frases 
-ordenação 
-associar mensagens verbais a 
representações visuais e 
gráficas 
-resposta curta 
-resposta restrita 
 

 
 

 
 

3 a 6 

 
 
 
 

40 

Atividade B   
 
Interpretação 
de texto 
 

Competência linguística 
. competência lexical 
. competência gramatical 
. competência semântica 
. competência ortográfica 
 
Competência pragmática 
. competência discursiva 
. competência 
funcional/estratégica 
 
Competência sociolinguística 

Exemplo de atividades: 
-resposta curta 
-resposta restrita 
-organizar informações por 
tópicos 
-completar frases/textos 
-dar resposta a perguntas de 
interpretação 
 

 
 

 
 

4 a 8 

 
 

 
 

90 
 

Atividade C   
 
Produção de 
texto  
 

Competência linguística 
. competência lexical 
. competência gramatical 
. competência semântica 
. competência ortográfica 
 
Competência pragmática 
. competência discursiva 
. competência 
funcional/estratégica 
 

Resposta extensa (de 150 a 200 
palavras) eventualmente 
precedida de resposta mais 
curta (de 50 a 70 palavras). 
 
Tipologias possíveis: 
-dar opinião fundamentada 
sobre factos ou temas; 
-descrever situações, imagens, 
sensações; 
-narrar factos, acontecimentos, 
experiências, com/sem guião, 
eventualmente com o apoio de 
um estímulo (visual /textual) 
-redigir um texto argumentativo 
/ persuasivo 
 

 
 

 
 
 

1 ou 2 

 
 

 
 
 

70 

 

A prova oral consiste na realização de três atividades de interação oral, cujos temas se inserem nas áreas do 
conteúdo sociocultural enunciadas no programa. 
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Momentos 3 momentos. 
Alunos 2 alunos simultaneamente. 
Júri 
 

3 professores, um age como interlocutor e classificador; dois agem 
como classificadores apenas. 

Áreas de experiência  
/ temáticas 

Áreas determinadas pelo Programa da disciplina 

Tipos de atividade 
 

Interação professor interlocutor-aluno. 
Produção individual do aluno. 
Interação aluno-aluno 

 

Material 
Prova escrita 
É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações. Caneta ou 
esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor. As respostas são 
registadas em folha própria, a fornecer pelo estabelecimento de ensino. 
Prova oral  
Para a prova oral não é exigido qualquer tipo de material. 
 
Duração 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.  
A prova oral tem a duração de 25 minutos.  
 
Critérios gerais de classificação 
Os critérios de classificação da prova escrita têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ler e escrever – e à 
competência sociocultural. 

 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, 
previsto na grelha de classificação. 

 Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, será só classificada a 
primeira. 

 Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 
desempenho. Para a generalidade dos itens, são considerados de um a três níveis (N3, N2 e N1); 
para a tarefa final são considerados sempre cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada 
parâmetro – competência pragmática e competência linguística.  

 Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. 
 É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 
 Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca 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. 
 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 
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A classificação final da produção oral do examinando resulta da classificação obtida nas cinco categorias 
observadas em todos os momentos: âmbito; correção; fluência; desenvolvimento temático e coerência; 
interação. 

 
 Ao âmbito – capacidade de expressão - são atribuídos 50 pontos (50, 40, 30, 20, 10) 
 À correção – vocabulário, estruturas gramaticais, pronúncia, entoação – são atribuídos 30 

pontos (30, 24, 18, 12, 6) 
 À fluência – velocidade, ritmo do discurso - são atribuídos 20 pontos (20, 16, 12, 8, 4) 
 Ao desenvolvimento temático e coerência são atribuídos 50 pontos (50, 40, 30, 20, 10) 
 À capacidade de interação são atribuídos 50 pontos (50, 40, 30, 20, 10) 
 Todas as categorias apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho, tal como explicitado anteriormente – N5, N4, N3, N2, N1. 
 A cada um destes níveis é atribuída uma única pontuação. 
 Um desempenho inferior ao nível mais baixo descrito numa dada categoria é classificado com 

zero pontos. 
 

Classificação final da prova: 70% prova escrita – 30% prova oral. 

                                   

 
 
 
 


