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Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 
 
 

Informação Prova 

Disciplina| Inglês 
 

 

Módulo 1: Eu e o Mundo Profissional 
 

Ano Letivo| 2022/2023 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame da disciplina 

de Inglês, Módulo 1 – Eu e o Mundo Profissional. As informações apresentadas neste 

documento não dispensam a consulta do programa da disciplina. 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios de classificação 

• Material 

• Duração 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e importa ainda referir que, o grau 

de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento 

evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação 

ao nível de ensino a que o exame diz respeito. 

1. Objeto de avaliação 

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

Aprendizagens Essenciais de Inglês do Ensino Profissional para o 1º ano e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

incidindo sobre o tema seguinte: Eu e o Mundo Profissional. 

 

 
Escola Básica e Secundária 
de Cabeceiras de Basto 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf


Página 2/ 4 

 

2. Caracterização da prova 

2.1. Domínios da prova 

Compreensão oral • Seleção de informação a partir de enunciados 

orais; 

Compreensão escrita • Seleção de informação a partir de enunciados 

escritos; 

Gramática • Conhecimento sistematizado das estruturas 

gramaticais da língua inglesa; 

• Aplicação correta dessas estruturas. 

Produção escrita • Produção de um texto simples sob 

orientação; 

• Organização e correção da expressão escrita. 

2.2. Estrutura da prova 

A prova escrita apresenta quatro grupos. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Compreensão Oral. 

Este grupo integra um ficheiro áudio que constitui o suporte de itens de seleção (por exemplo, 

escolha múltipla). 

Cotação: 50 pontos. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Compreensão Escrita. 

Este grupo integra um ou mais textos que constituem o suporte de itens de seleção (por exemplo, 

verdadeiro/falso; escolha múltipla; sinónimos/antónimos; associação). 

Cotação: 60 pontos. 

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática através de itens de seleção (por 

exemplo, escolha múltipla). 

Cotação: 60 pontos. 

No Grupo IV avalia-se a aprendizagem no domínio da Produção Escrita através de um item de 

construção (um de dois à escolha). Este item é orientado no que respeita ao tema e à extensão. 

Cotação: 30 pontos. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

O Quadro I sintetiza a estrutura da prova. O Quadro II sintetiza a tipologia de itens, o número de 

itens e as cotações gerais para cada grupo. 
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Quadro I – Estrutura da prova 

Domínios Conteúdos Cotação (em pontos) 

Compreensão oral 

• Seleção de informação a partir de 

enunciados orais; 

Áreas temáticas/vocabulares: 

• My profile; 

• My family 

• My house; 

• My school; 

• After school jobs; 

• Dream jobs; 

• Talking on the phone; 

• Business writing 

50 

Compreensão escrita 

• Seleção de informação a partir de 

enunciados escritos; 

60 

Gramática 

• Conhecimento sistematizado das 

estruturas gramaticais da língua 

inglesa; 

• Aplicação correta dessas 

estruturas. 

• Personal pronouns; 

• Possessives; 

• Adjective order; 

• Present Simple; 

• Articles: definite, indefinite 

and zero article; 

• Present Continuous 

• Present Simple vs. Present 

Continuous. 

60 

Produção escrita 

• Produção de um texto simples 

sob orientação; 

• Organização e correção da 

produção escrita. 

Áreas temáticas / vocabulares: 

• My profile; 

• My family 

• My house; 

• My school; 

• After school jobs; 

• Dream jobs; 

• Talking on the phone; 

• Business writing 

30 
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Quadro II - Tipologia, número de itens e cotação 

Atividades Tipologia de itens Número de itens Cotação 

Grupo I ITENS DE SELEÇÃO 

• Escolha múltipla; 

1 50 pontos 

Grupo II ITENS DE SELEÇÃO 

• Verdadeiro/Falso 

• Escolha múltipla 

• Sinónimos/Antónimos 

• Associação 

5 60 pontos 

Grupo III ITENS DE SELEÇÃO 

• Escolha múltipla 

6 60 pontos 

Grupo IV ITENS DE CONSTRUÇÃO 

• Resposta extensa 

1 30 pontos 

   Total: 200 pontos 

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. As 

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

pontos. 

3.1. Itens de seleção 

Verdadeiro/Falso; Escolha Múltipla; Sinónimos/Antónimos; Associação: 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

• uma opção incorreta; 

• mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Para a realização da compreensão oral (Grupo I) o ficheiro áudio será reproduzido duas vezes. 

3.2. Resposta extensa 

A produção escrita (Grupo III) integra os seguintes parâmetros: Tema, Coerência e Pertinência da 

Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Vocabulário e Ortografia. O afastamento 

integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 
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4. Material 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). É apenas permitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. É permitido o uso de lápis, devendo o resultado final ser apresentado a tinta. É 

permitido o uso de dicionário monolingue e de dicionário bilingue. Não é permitido o uso de 

corretor. 

5. Duração 

A prova tem a duração de 100 minutos. 

 


