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Informação – Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 

Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto 

PEA – Inglês (continuação)  10º Ano de Escolaridade 

Prova: Escrita  
      

Duração da Prova: 90 minutos | Tolerância: sem tolerância 
 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 

ensino secundário da disciplina de Inglês, a realizar em 2020, nomeadamente:   

•  Objeto de avaliação 

•  Características e estrutura 

•  Critérios gerais de classificação 

•  Duração 

•  Material  autorizado 

 

I – Objeto de avaliação 

 

 

A prova tem por referência as escalas de competências definidas no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001) e as aprendizagens essenciais 

referentes ao Ensino Secundário, homologadas pelo Despacho n.º 8476-A/2018 , de 31 

de agosto. 

  

 

 

II – Características e estrutura da prova 

 

A prova integra os diferentes domínios de referência, com enfoque na competência 

comunicativa , nas suas vertentes de compreensão,  interação e produção escritas.  

 
2.1 Prova Escrita   
 
A prova é cotada para 200 pontos e apresenta 3 grupos, constando de cada um deles itens 

de diferentes tipologias.  Alguns itens poderão apresentar a informação por meio de 

diferentes suportes, como, por exemplo, figuras, tabelas, textos e/ou gráficos.  

  

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

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/ESecundario/despacho_ae_secundario.pdf
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Quadro 1: Valorização dos domínios e conteúdos na prova 
 

Competência Comunicativa 
 

Compreensão escrita  

Ler e compreender diversos tipos de texto, 

dentro das áreas temáticas apresentadas, 

recorrendo, de forma adequada, à 

informação visual disponível; identificar o tipo 

de texto; descodificar palavras-chave/ideias 

presentes no texto, marcas do texto oral e 

escrito que introduzem mudança de 

estratégia discursiva, de assunto e de 

argumentação; interpretar informação 

explícita e implícita, pontos de vista e 

intenções do(a) autor(a). 

 

 

 

 

Interação/Produção escrita  

- Responder a um questionário, email, chat e 

carta, de modo estruturado, atendendo à sua 

função e destinatário, no âmbito das áreas 

temáticas apresentadas, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. 

 

 

- Planificar e elaborar uma atividade de 

escrita de acordo com o tipo e função do 

texto e o seu destinatário, dentro das áreas 

temáticas apresentadas, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas; reformular o 

trabalho escrito no sentido de o adequar à 

tarefa proposta. 

 

Grupo I – Uso da língua  

   (Itens de seleção/associação   

   /organização/completamento  

   /transformação de frases) 

 
 

Grupo II – Leitura (compreensão de 

                   leitura) 

   (Itens de associação/seleção/ 
   correspondência, de explicação 
de  
   palavras/expressões do texto e 
de  
   resposta curta) 
 

 

Grupo III – Interação/ produção 
escrita  
   
- Um item de resposta restrita 
  . responder a um questionário, email, 
chat  
    ou carta, de modo estruturado, 
atendendo    
    à sua função e destinatário, no 
âmbito da  
    área temática apresentada. 
     (Texto 1: 60 a 80 palavras) 
 
- Um Item de resposta extensa 
 
   . Produção de um texto com clareza,   
     correção e adequação nos  
     planos temático, textual, lexical  
     morfossintáctico e ortográfico   
         (Texto 2: 80-120 palavras) 
 
   . produção de um texto no âmbito das  
     temáticas da prova ou áreas afins, 
optando 
     por um de dois temas sugeridos 

 

 

40 pontos 

 

 

 

80 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

20 pontos 

 

 

 

60 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

III – Critérios gerais de classificação da prova 

 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com 

os critérios específicos.  

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

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as outras 

respostas são classificadas com zero pontos. 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-

se organizados por níveis de desempenho, a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens que envolvem a produção de um texto, nomeadamente no item de resposta extensa, são 

consideradas nos parâmetros de classificação a competência pragmática (CP) e a linguística (CL). 

A atribuição da classificação de zero pontos na competência pragmática implica a atribuição de zero pontos 

na competência linguística. 

 

IV – Duração e material autorizado  

 

A prova tem a duração de 90 minutos 
 

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

preta. 

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

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 


