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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o seguinte tema lecionado ao longo do 12º ano: “1950s- 1990s –
culture, art and society”.
Conteúdos gramaticais: passive/active voice; modal verbs ;adjective degrees

2. CARACTERÍSTICAS
Prova escrita e prova oral

3. ESTRUTURA
Prova escrita (leitura e compreensão de texto; gramática; produção de texto)
Grupo I: Leitura e compreensão de texto:
• Intitular parágrafos (40 pontos);
• Escolha múltipla (20 pontos);
• Explicação de expressões (40 pontos)
• Completamento de espaços (40 pontos)
Grupo II: Gramática:
• Reescrita de frases. (20 pontos).
Grupo III: Produção de texto:
• Produzir um texto coeso e coerente sobre um dos temas enunciados no Ponto 1”Objeto de
Avaliação” (40 pontos).
Prova oral (200 pontos)
A prova oral consta de uma conversação entre examinador e examinado que poderá também incluir:
análise de imagens; resolução de um problema perante uma situação e exercício de “listening”.
Nota: A prova escrita tem um peso de 70% e a prova oral tem um peso de 30% na nota final
do exame.

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
Grupo I: Compreensão escrita:
• Intitulação de parágrafos – certo/ errado ( usar entre quatro e seis palavras)
• Escolha múltipla – certo/ errado
• Explicação de expressões – certo/ errado
• Completamento de espaços – certo/errado
Grupo II: Gramática:
• Reescrita de frases - Certo /Errado
Grupo III: Produção de texto.

Produzir um texto coeso e coerente sobre um tema dado-1 a 20 pontos: O texto é desorganizado, e
não apresenta alguns dos conhecimentos requeridos sobre o tema. Contém erros de estrutura graves que
impedem a comunicação. Não utiliza vocabulário adequado. Não cumpre o mínimo de palavras pedido 21 a 30 pontos: O texto apresenta alguns dos conhecimentos requeridos sobre o tema e veicula juízos
de valor pertinentes. Está razoavelmente equilibrado na sua estrutura morfossintática e coeso na
organização das ideias. O vocabulário embora adequado, é limitado e os erros ortográficos e/ou de
estrutura não impedem a inteligibilidade do texto - 31 a 40 pontos: O texto é quase irrepreensível quer
ao nível da estrutura quer do conteúdo. As ideias são expressas de uma forma organizada e articuladas
coerentemente com um vocabulário adequado, apresentando o posicionamento crítico do aluno sobre o
assunto (quando solicitado).

5. DURAÇÃO
A prova escrita tem a duração de 90 minutos, sem tolerância.
A prova oral terá a duração de 25 minutos.

6. MATERIAL A UTILIZAR
Esferográfica azul/preta e dicionários (monolingue e bilingue) para a prova escrita e manual
adotado (do 12º ano) para a prova oral.

Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de 27 de abril de 2018

