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1. INTRODUÇÃO 
Esta informação-exame visa dar a conhecer aos candidatos a exame os objetivos, os 
conteúdos, a estrutura, os itens, a cotação e material a usar na Prova para Avaliação de 
Capacidade para Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos, na Componente 
Especifica de Inglês para o Ingresso no curso de Licenciatura em Ciências da Comunicação. 

 
2. OBJETIVOS E CONTEÚDOS 

Os objetivos e conteúdos a avaliar pela componente específica da prova de ingresso 
orientam-se na especialidade pelos conteúdos discursivos, lexicais, morfossintáticos e de 
áreas de referência sociocultural, como definidos nos programas oficiais homologados pelo 
Ministério de Educação (Departamento do Ensino Secundário) para os 10º, 11º e 12º anos 
de Inglês (Nível de Continuação) da Formação Geral e da Formação Especifica, elaborados 
por António Augusto Moreira, Gillian Grace Moreira (Coordenadora), Maria Teresa Roberto. 
Susan Jean Howcroft e Teresa Pinto de Almeida entre 2001 e 2003. 
A Componente Específica avalia as três vertentes da competência de comunicação: 
linguística, através da estrutura e funcionamento da língua inglesa, discursiva, através da 
leitura-compreensão e interpretação de textos, e da expressão escrita. 
 

3. ESTRUTURA E ITENS  
A componente específica de Inglês é constituída por três partes: 
 
Parte A – Leitura e compreensão 
Leitura e compreensão de um texto 
Perguntas de interpretação 
Exercício de vocabulário 
 
Parte B – Funcionamento da língua 
Exercício de gramática 
Exercícios de preenchimento de espaços 
Identificação e correção de erros 
 
Parte C – Escrita 
Exercícios a partir de um desses elementos: carta pessoal, texto articulado de forma simples 
sobre assuntos conhecidos. 
 



4. COTAÇÃO DA COMPONENTE ESPECÍFICA DA PROVA  
A Componente Específica é classificada numa escala de zero a vinte valores, e tem uma 
ponderação de 80% na classificação final, sendo os restantes 20% reservados para a 
Componente de Língua Portuguesa. Os vinte valores da Componente Específica distribuem-se 
do seguinte modo:  
 
Parte A 
8 valores 
 
Parte B 
8 valores 
 
Parte C 
4 valores 

 
 
5. MATERIAL A UTILIZAR  
O examinando apenas pode usar na componente específica da prova, como material de 
escrita, caneta ou esferográfica de cor azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, lapiseira 
ou corretor. 
Não é permitido trazer dicionário monolingue para a realização da componente específica da 
prova. 

 
6. INDICAÇÕES ESPECÍFICAS  
Os candidatos deverão preparar-se tendo em conta os seguintes conteúdos: 
 
Leitura 
•pré-leitura: ativação de conhecimentos sobre o tópico e o género/tipo de texto e antecipação 
de sentidos a partir de indícios vários; 
•leitura: construção dos sentidos do texto; 
•pós-leitura: organização da informação e reinvestimento dos conhecimentos adquiridos. 
 
Funcionamento da Língua 
•Registo de língua; 
•Estudo da frase: frase complexa; relações de coordenação e subordinação; funções 
sintáticas; pontuação; 
•Morfologia: classes de palavras; os substantivos; o artigo; os adjetivos; os pronomes; os 
numerais; os verbos: os advérbios; as preposições e as conjunções. 
 
Comunicação verbal 
•Atos de fala. 
•Adequação discursiva. 
•Consistência léxico-gramatical. 
•Construção das ideias: pertinência, adequação, planificação, sequenciação, coerência e 
coesão. 
•Estruturação do discurso: pertinência, adequação, planificação, sequenciação, coerência e 
coesão. 
•Apresentação do texto: pertinência, adequação, planificação, sequenciação, coerência e 
coesão. 
 
Fontes: 



O texto base da componente específica da prova será extraído de um dos periódicos de língua 
inglesa referenciados. 
Recomenda-se, a título exemplificativo, a bibliografia base seguinte: 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
 
Dicionários: dicionários em linha 
http://www.collinsdictionary.com/ 
http://dictionary.cambridge.org/ 
http://oxforddictionaries.com/ 
 
Gramáticas: gramáticas em linha 
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 
http://www.grammar-monster.com/ 
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 
 
Periódicos: 
http://www.guardian.co.uk/ 
http://www.telegraph.co.uk/ 
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/ 
 
 
Nota: Nas respostas com limite de palavras, para efeitos de contagem considera-se uma 
palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco. 


