
 
 

 

 

MATRIZ — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

INGLÊS – 5º ano                                           maio de 2020 

Ano letivo 2019/2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2º ciclo do ensino básico 
___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da disciplina 

de Inglês, 5º ano, a realizar em 2020, nomeadamente: 

▪ Objeto de avaliação 

▪ Conteúdos 

▪ Estrutura e cotações 

▪ Critérios gerais de classificação 

▪ Material 

▪ Duração 

 
 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciadas no Programa de Inglês do 2º ciclo em vigor e tem por referência o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas. Esta prova, de duração limitada, apenas permite avaliar 

parte dos conhecimentos e das competências enunciadas no programa; contudo, a sua resolução 

poderá implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no programa, mas não expressas nesta 

informação. Na prova escrita, são objeto de avaliação as competências de compreensão / 

interpretação e de produção escrita. 

 

2. CONTEÚDOS 

Os conteúdos temáticos e lexicais que constituem o objeto de avaliação são os seguintes:  

• Verbos:  to be, to have got e there to be;  

• Personal pronouns; 

 • Possessive determiners;  

•Question words;  

 • Artigos definidos e indefinidos; 

 • A família; 

 • Descrição física de pessoas; 

 • Objetos da sala de aula. 
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3. ESTRUTURA E COTAÇÕES 

▪ A prova é realizada no enunciado. 

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

▪ A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro 1. 

▪ A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas/domínios 

Domínios Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

Compreensão Verdadeiro/falso 18 

Compreensão/expressão  Questionário  12 

Morfologia e sintaxe Frase interrogativa 15 

Morfologia e sintaxe 
 
 

Presente do Indicativo nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa dos 
verbos To be, To have got e There to be; 
Question words; personal pronouns;  
definite and indefinite articles; possessive 
determiners.  

40 

Expressão Texto  15 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção  
- verdadeiro/falso 

6 3x6 

Itens de construção 
• Resposta restrita  
• Resposta curta 

 
6+5+4+4+4+4+4 

 
2x6/3x5/2x4/2x4/2x4/2x4 
2x4 

• Resposta extensa 1 15 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS 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. 

 

Itens de seleção 

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

correta. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

 

Itens de construção (resposta curta, resposta restrita, resposta extensa) 
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A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

A resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão ou a a uma frase. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

Em relação ao item de resposta extensa a cotação é distribuída pelos parâmetros Tema e Tipologia, 

Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório 

Vocabular, Ortografia. Neste item, são desvalorizadas as respostas que não respeitem as indicações 

apresentadas relativamente à tipologia textual, ao tema ou à extensão. São classificadas com zero 

pontos as respostas em que se verifique o afastamento integral do tema e da tipologia ou cuja 

extensão seja inferior a 40 palavras. 

 

5. MATERIAL 

O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitida a consulta de dicionário 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


