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Introdução 
O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da 
disciplina de Inglês, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pela alínea b) 
do nº11 do artigo 34º da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto. 
A prova tem como objeto as Aprendizagens Essenciais, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e permite 
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos 
domínios da Compreensão Escrita, da Gramática e da Produção Escrita. 
 

1. Objetivos 

 Identificar a ideia principal e a informação essencial de um texto; 

 Selecionar, organizar e interpretar informação do texto;  

 Utilizar correta e adequadamente vocabulário, conteúdos e regras gramaticais básicas; 

 Redigir com alguma correção enunciados para responder a diferentes propostas de 
trabalho. Conteúdos 
 

2. Os conteúdos temáticos e lexicais que constituem objeto de avaliação são os 

seguintes:  

 Identificação pessoal e passatempos 

 Países e Nacionalidades 

 Descrição física  

 Rotinas diárias 

 Verbos: to be, have got, there to be  

 Advérbios de frequência 

 Personal pronouns and possessive determiners 

 Present simple: make / do 

 Present continuous 
 

3. Estrutura A prova é constituída por três grupos:  

Grupo I – avalia a compreensão de um ou mais textos, através de exercícios de ligação de 
expressões de modo a formar frases e de frases por completar. 
Grupo II – avalia o funcionamento da língua, através de itens de completamento, de 
ordenação e de escolha de opção correta.  
Grupo III – avalia a produção escrita, através de itens de composição curta e de resposta 
orientada. 
Grupo IV - Compreender discursos simples, articulados de forma clara e pausada. 
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4. Critérios 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. 
Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por pontos. 
A classificação da prova é calculada com base nas duas componentes, escrita e oral, valendo a 
componente escrita 70% e a componente oral 30% dos pontos alcançados nas respetivas 
provas. 
 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite. 

Grupos 
 

Estrutura Cotações 

Grupo I 
Leitura 
Avalia atividades de compreensão / 
interpretação de textos, cujos 
temas se inserem nas áreas do 
conteúdo sociocultural do 
Programa. 

Ligar expressões. 
 
Completar frases. 
 

5x2p=10pontos 
 
5x2p=10pontos 
 

Grupo II 
Funcionamento da língua 
Avalia o conhecimento das formas e 
regras gramaticais bem como a sua 
aplicação, articulando 
corretamente as diferentes frases. 
 

Preencher espaços. 
 
Ordenar palavras. 
 
Assinalar a opção 
correta. 
 

6x3p=18pontos 
 
3x4p=12pontos 
 
3x4p=12pontos 
 

Grupo III 
Escrita 
Avalia atividades de produção 
escrita cujos temas se inserem nas 
áreas do conteúdo sociocultural 
enunciadas no Programa. 
 

Escrever frases sobre a 
sua rotina diária, 
respondendo a 
perguntas. 

6x3p=18pontos 
 
 
 
 
 

Total 80 pontos 

Grupo IV 
Listening 
Compreender discursos simples, 
articulados de forma clara e 
pausada. 
 

Marcar as horas nos 
relógios. 
 
Assinalar a opção 
correta. 
 

6x1p=6pontos 
 
 
7x2p=14pontos 
Total 20 pontos 
 
 
 

Total= 100 pontos 


