
 

Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 

 

INFORMAÇÃO-PROVA 

Prova Extraordinária de Avaliação 

DISCIPLINA: Inglês Ano letivo 2021/ 2022 

 

MODALIDADE: ESCRITA E ORAL                  DURAÇÃO: 75 minutos+ 15 minutos 

 

 

10º Ano – nível iniciação 

 

O presente documento divulga a informação-prova relativa à Prova 

Extraordinária de Avaliação do 10º ano da disciplina de Inglês, a realizar em 2022 

pelos alunos que se encontram abrangidos pelo disposto no artigo 31º da Portaria 

nº 226-A/2018, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação 

2. Caracterização da prova 

3. Critérios gerais de classificação 

4. Material 

5. Duração 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova extraordinária de avaliação tem por referência  o  Quadro de conteúdos de 

Inglês / Iniciação - 10.º, 11.º e 12.º anos (DGE), incidindo sobre as competências da 

Compreensão oral e escrita; da Produção/ Interação oral e escrita; do domínio 

Intercultural. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por 4 grupos.  

A prova escrita tem um peso de 70%. 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_Tecnologias/Linguas_Estrangeiras_I_II_III/ingles_inic_10_11_12.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_Tecnologias/Linguas_Estrangeiras_I_II_III/ingles_inic_10_11_12.pdf
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2.1. Conteúdos 

 Identificação pessoal 

 Família 

 Ocupação dos tempos livres / hobbies 

 Rotina diária 

 Comida 

 A escola 

 A casa e o mobiliário 

 Profissões 

 Descrição física e psicológica 

 Tempos verbais: Present Simple e Present Continuous 

 Artigos definidos e indefinidos 

 Pronomes pessoais e determinantes possessivos 

 Preposições de tempo e lugar 

 

3. Características, estrutura e cotações 

A estrutura da prova sintetiza-se no seguinte quadro: 

 

Quadro – Valorização do Domínio/temas na prova 

Competências Domínio/Tema Tipologia de Itens Cotação 

Compreensão oral 

- Identificar o 

conteúdo principal e 

as informações 

específicas do que se 

ouve. 

 

Compreensão escrita 

- Compreender texto 

sobre o tema 

 - Identificação 

pessoal e ocupação 

dos tempos livres. 

 

 

 

 - Texto sobre a 

identificação 

pessoal, rotina 

diária e ocupação 

 - Completar frases de 

acordo com o que se 

ouve. 

 - Legendar imagens de 

acordo com o se ouve. 

 

 - Referir se as 

afirmações são 

verdadeiras ou falsas. 

 

15x1%=15% 

 

 

 

4x1%=4% 

 

 

5x2%=10% 
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abordado. 

 

 

 

 

Uso da língua/ 

vocabulário 

 

 

- Compreender formas 

de organização de 

léxico e conhecer 

algumas estruturas 

frequentes do 

funcionamento da 

língua. 

 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

 - Escrever sobre o 

melhor amigo ou uma 

pessoa que admira. 

dos tempos livres. 

 

 

 

 

 - Identificação 

pessoal 

 

- Vocabulário 

relativo à ocupação 

dos tempos livres/ 

hobbies; Present 

simple e 

continuous; 

preposições de 

tempo e lugar; 

artigos definidos e 

indefinidos; 

pronomes pessoais 

e determinantes 

possessivos. 

 

 -  Descrição física 

e psicológica; 

família; disciplina 

preferida; comida 

preferida; 

cantor(a)/banda 

favorita; ocupação 

dos tempos livres. 

 - Responder a 

perguntas sobre o texto. 

  

 

 

- Associar perguntas a 

respostas 

 

 - Escolher a palavra 

adequada para 

completar um texto 

lacunar com 

vocabulário, com 

formas verbais, 

preposições e artigos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

- Produzir um texto 

sobre um amigo(a)  

5x4%=20% 

 

 

 

 

8%x2%= 16% 

 

 

 

 

 

 

10x1,5%=15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           20% 
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4. Critérios gerias de classificação 

4.1. Fatores de penalização das respostas 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item sendo expressa por 

um número inteiro. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente 

corretas.  

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente  

corretas.  

No item de resposta extensa, pode ser atribuída pontuação a respostas parcialmente  

corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

5. Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta. 

O aluno realiza a prova no enunciado ou folha normalizada.  

Não é permitido o uso de corretor.  

Não é permitido o uso de dicionários. 

 

6. Duração  

A prova escrita tem a duração de 75 minutos. 
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INFORMAÇÃO — PROVA 

    INGLÊS –nível iniciação- Prova Oral 

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova Extraordinária de 

Avaliação do 10º ano da disciplina de Inglês, a realizar, em 2022, ao abrigo dos nº 

11 e 13 do artigo 31º da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o  Quadro de conteúdos de Inglês / Iniciação - 10.º, 11.º 

e 12.º anos (DGE),  e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova oral de duração limitada. 

A informação de suporte à oralidade poderá ser apresentada por meio de imagens 

e textos.  

 

Gramática 

Estruturas previstos no programa da disciplina de Inglês 10º ano – Iniciação, 

nomeadamente present simple e present continuous dos verbos. 

 

Conteúdos 

Identificação pessoal (local de origem, idade, família, escola) tempo atmosférico; 

atividades de ocupação dos tempos livres; locais de lazer. 

 

Caracterização da prova oral 

A prova é estruturada em dois momentos e cotada para 100 pontos.  

A prova oral tem o peso de 30%. 

- 1ºmomento: 

Interação comunicativa com o examinador em forma de entrevista. 

- 2º momento: 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_Tecnologias/Linguas_Estrangeiras_I_II_III/ingles_inic_10_11_12.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_Tecnologias/Linguas_Estrangeiras_I_II_III/ingles_inic_10_11_12.pdf
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Descrição de uma ou duas imagens. 

 

Modalidade, tipologia de itens e cotação 

Questionário orientado com itens de resposta curta/restrita /aberta.  

Expressão oral orientada a partir de uma imagem. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir tem por base os descritores enunciados no Quadro 

Comum de Referência para as Línguas. A pontuação de cada categoria é distribuída 

por cinco níveis de desempenho a que correspondem cotações fixas. Não será 

atribuída qualquer classificação aos examinandos que revelem total incapacidade 

de compreensão e comunicação. 

 

Fatores de valorização: 

Fluência/Comunicação; Desenvolvimento temático e Coerência; Gramática/ 

Vocabulário; Pronúncia.  

 

Material a utilizar: 

O material é fornecido pela escola. 

 

Duração da prova: 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.  

 

Fatores de desvalorização: 

Afastamento do tema/ assunto proposto. 

 


