
 ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA 

INFORMAÇÃO - PROVA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTRAORDINÁRIA 11º ano 

Curso Profissional de GPSI / Técnico de Análises Laboratoriais 

Componente da Formação Geral Ano Letivo 2019/2020 

Prova Escrita de Inglês Módulo 9 
	

Informação-Prova de Avaliação Sumativa Extraordinária – Inglês, módulo 9     2019/2020 1 / 2 
 

Introdução 

 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de avaliação sumativa 

extraordinária do módulo 9  –  Comunicação no Mundo Profissional, da disciplina de Inglês, 

do 11º ano. 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da 

disciplina, disponível no sítio da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 

Profissional (http://www.anqep.gov.pt/). 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Características e estrutura; 

• Conteúdos programáticos; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 
Características e estrutura 
 

A prova de avaliação é uma prova escrita e integra itens de tipologia diversificada, que 

pretendem avaliar competências nos diferentes domínios, de acordo com os objetivos de 

aprendizagem estabelecidos no Programa da disciplina. 

A prova inclui itens de resposta fechada (escolha múltipla e resposta curta) e itens de 

resposta aberta (cálculos, composição curta ou resposta restrita). 

A cotação da prova é expressa numa escala de 0 a 200 pontos. 

A cotação por questão é fornecida na última página da prova. 

 

Conteúdos programáticos 
 

Constarão da prova os seguintes conteúdos: 
• Tema:  

Comunicação no Mundo Profissional: 
(1) O Inglês enquanto língua de comunicação no mundo do trabalho; 
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(2) A Tecnologia de Informação e Comunicação no Mundo do trabalho; 
(3) A ética online. 

• Funcionamento da Língua:  
o Estruturas com Gerúndio e Infinitivo; 
o Voz Passiva; 
o Expressões idiomáticas. 

• Produção de textos simples e coesos, descritivos ou narrativos relacionados com o tema: 
apresentação; identificação; a vida quotidiana; diário… 

 

Critérios Gerais de Classificação 
 

• As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

• Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta apenas 

pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

• Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas 

totalmente corretas. Todas as outras são classificadas com zero pontos. 

• Nos itens de resposta fechada curta, é atribuída a classificação de zero pontos às 

respostas que indiquem mais opções do que a(s) pedida(s), ainda que nela(s) esteja 

incluída a opção correta.  

• Nos itens de resposta extensa de compreensão e produção de texto, se o 

examinando não abordar o tema proposto, a resposta será classificada com zero pontos. 

• Na produção de texto, o não cumprimento relativamente ao limite mínimo do 

número de palavras indicado no item, implica uma desvalorização parcial. 

 

Material 
 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

É permitida a consulta de dicionários. 

 

Duração da prova 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

O(A) Professor(a) 

____________________ 


