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1. Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à
frequência do ensino secundário da disciplina de Inglês, a realizar em 2022 pelos alunos que
se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º139/2012, de
5 de julho, com a última alteração introduzida pelo Despacho Normativo n.º7-A/2022, de 24
de março.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação
referida, do Programa da disciplina de Inglês.

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






Objeto de avaliação;
Características e estrutura;
Critérios de classificação;
Material;
Duração;

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, 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.

2. Objecto de avaliação
A prova oral avalia a competência discursiva, quer de compreensão (ouvir) quer de expressão
(falar), através de um conjunto de atividades, subordinadas genericamente aos seguintes
objetivos:
• Interagir com a Cultura Anglo-Americana;
• Compreender e pronunciar-se sobre os pontos essenciais de uma situação apresentada
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graficamente ou em ilustração;

3. Características e estrutura

A prova incide sobre os seguintes conteúdos:


Socioculturais, constantes dos domínios de referência programáticos:

- A Língua Inglesa no Mundo
- Cidadania e Multiculturalismo
- Democracia na Era Global
- Culturas, Artes e Sociedade


Obra de leitura extensiva.

A prova apresenta a seguinte estrutura:

• Diálogo inicial
• Leitura e interpretação de um documento (texto ou imagem)
• Interação examinando/examinando e/ou examinador sobre conteúdos do programa

4. Critérios gerais de classificação

- Capacidade de expressão de pontos de vista
- Fluência do discurso
- Capacidade de interação oral
- Competência linguística
- Inteligibilidade e clareza da pronúncia
A prova tem a seguinte cotação: 160 pontos
5. Material
Não é necessário apresentar material.

6. Duração

A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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