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OBJETO DE AVALIAÇÃO 
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciadas no Programa de Inglês para o Nível 
de Continuação em vigor (homologado em 2001) e tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – 
QECR – (2001).  

 

CONTEÚDOS 
TIPOLOGIA DO 

EXERCÍCIO 
OBJETIVOS 

ESTRUTURA E 
COTAÇÕES 

CRITÉRIOS DE 
CORREÇÃO 

Temas: 
 
- Multiculturalism 
 
- Racism and 
tolerance 
 
- Careers, jobs and 
business 
 
- Dealing with 
addiction 
 
- Living Earth, 
dying Earth 
 
- The urban 
lifestyle 

 
 
A)Interação professor 
interlocutor-aluno  
 
 
 
B) Produção individual 
do aluno 
 

Produção oral 
 
Testar a capacidade 
de expressão oral e 
domínio dos 
assuntos versados 
nas aulas; 
 
 
Produzir textos 
orais, demonstrando 
autonomia no uso 
das competências 
discursivas e 
estratégicas; 
 
Manifestar opiniões 
pessoais 
relacionadas com os 
temas propostos; 
 
Descrever uma 
imagem; 
 
Aplicar vocabulário. 

 
I 

 
Dicção (20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluência (20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicção 
N5  
A pronúncia é claramente 
inteligível. 
N3 
A pronúncia é 
suficientemente clara para 
ser entendida. 
N1 
A pronúncia é entendida 
com algum esforço. 
 
Fluência 
N5 
Produz um discurso: 
- com algum à-vontade; 
- com pausas para planear 
e remediar. 
Pode exigir ainda algum 
esforço do(s) 
Interlocutor(es) em 
situações menos habituais. 
N3 
Produz enunciados: 
- curtos; 
- com falsas partidas; 
- com reformulações muito 
evidentes; 
- com pausas. 
Pode exigir algum esforço 
do(s) Interlocutor(es). 
N1 
Produz enunciados: 
- muito curtos; 
- isolados; 
- estereotipados; 
- com muitas pausas. 
Exige muito esforço do(s) 
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Correção 
gramatical (20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulário (20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposição de 
ideias (20%) 
 

interlocutor(es). 
 
Correção gramatical 
N5  
Usa com correção: 
- estruturas gramaticais 
simples; 
- um repertório lexical 
simples. 
N3 
Usa com alguma correção: 
- algumas estruturas 
gramaticais simples; 
- um repertório lexical 
simples. 
N1 
Usa, com um controlo 
muito limitado: 
- poucas estruturas 
gramaticais simples; 
- um repertório de 
palavras/ expressões 
memorizado. 
 
Vocabulário 
 
N5 
Usa vocabulário 
diversificado. 
N3 
Usa vocabulário suficiente. 
N1 
Usa um repertório básico e 
limitado de palavras e 
expressões simples. 
 
Exposição de ideias 
 
N5 
É fiel ao tema. 
Para se exprimir sobre os 
assuntos usa: 
- boa organização de 
ideias; 
- meios linguísticos 
suficientes e pertinentes; 
- eventuais circunlocuções. 
Apresenta eventuais 
hesitações/ repetições/ 
dificuldades de formulação. 
N3 
É fiel ao tema. 
Para se exprimir sobre os 
assuntos usa: 
- razoável organização de 
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ideias, mas com 
desequilíbrio entre as 
partes lógicas do texto;  
- expressões feitas simples. 
Manifesta incompreensões 
frequentes em situações 
não habituais. 
N1 
Apresenta fuga ao tema;  
Para se exprimir sobre os 
assuntos usa: 
- deficiente organização de 
ideias;  
- um repertório básico e 
limitado de palavras e 
expressões . 
Manifesta incompreensões 
muito frequentes. 
 
Qualquer desempenho que 
não corresponda ao nível 
mais elevado descrito é 
integrado num dos outros 
níveis, de acordo com o 
desempenho observado. 
Estão revistos níveis de 
desempenho intercalares 
não descritos, de modo a 
que sejam contempladas 
variações no desempenho 
dos alunos. Sempre que 
um desempenho não se 
integre em nenhum de dois 
níveis descritos 
consecutivos, é-lhe 
atribuída a pontuação 
correspondente ao nível 
intercalar que os separa. É 
classificado com zero 
pontos qualquer 
desempenho que não 
atinja o nível 1. 
 
N5 = 20% 
N4 = 16% 
N3 = 12% 
N2 = 8% 
N1 = 4% 

Total   100 Pontos  
 

DURAÇÃO   
A prova tem a duração de 15 minutos. 
 


