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INFORMAÇÃO – PROVA DE RECUPERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

O presente documento visa divulgar as características da prova, do Ensino Profissional, disciplina de Inglês – módulo 3.

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

- Objeto de avaliação;

- Características e estrutura;

- Critérios de classificação;

- Material;

- Duração.

1. Objeto de avaliação:

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais da

disciplina e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR.

Na prova, são objeto de avaliação o uso da língua, a leitura, a interação ou mediação e produção escritas

“O Mundo Tecnológico”

Língua inglesa

Present perfect

1.º e  2.º  Condicional  (1st and 2nd Conditional)

2. Características e estrutura:

A componente escrita inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, associação, ordenação, verdadeiro/falso e

completamento) e itens de construção (por exemplo, resposta curta, restrita e extensa e completamento).

A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 - Distribuição da cotação

Grupo Domínios de referência Cotação (em pontos)

I Uso da Língua e Leitura 150

II Interação e Produção Escritas 50
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3. 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.

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente em maiúsculas é

sujeita a uma desvalorização de três pontos.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos do que

o(s) pedido(s), 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, nomeadamente na tarefa final, onde a competência linguística só

é avaliada se tiver sido abordado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência

pragmática.

4. Material

Poderão ser utilizados dicionários bilingues e/ou unilingues.

5. Duração

A prova tem a duração de 90 minutos.
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