CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO NA CARREIRA DIPLOMÁTICA — 2020

PROVA ESCRITA DE LÍNGUA INGLESA
INFORMAÇÃO-PROVA

O presente documento divulga informação relativa à Prova Escrita de Língua Inglesa do
Concurso Externo de Ingresso na Carreira Diplomática, a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios de classificação

Objeto de avaliação
Com esta prova pretende-se avaliar a capacidade de compreensão e de produção escrita na
língua inglesa. Pretende-se aferir o conhecimento dos mecanismos de funcionamento da língua
(Parte 1) e, através da elaboração de um texto, avaliar a capacidade da produção de um discurso
linguisticamente correto (Parte 2).

Caracterização da prova
A prova é constituída por um exercício de “gap-fill” (Parte 1) que visa testar a capacidade de
compreensão da língua e os conhecimentos gramaticais e de vocabulário.
A Parte 2 é composta por um exercício de escrita que visa avaliar a produção escrita e
competências linguísticas.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul.
Não é permitido o uso de tinta ou fita corretora.
Não é permitida a consulta de materiais de apoio, como dicionários, glossários, documentação
ou outras fontes de informação.
Não é permitido o uso de telemóvel nem de outros dispositivos tecnológicos ou de comunicação
móvel.
As respostas são registadas em folha de respostas própria. Caso necessite, o candidato pode
utilizar as folhas de rascunho postas à sua disposição, que não são entregues para classificação.
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Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Critérios de classificação
A prova é cotada para 200 pontos, sendo a classificação final expressa na escala de zero a 20
valores.
Parte 1
- Tem peso na pontuação final de 40%.
Parte 2
- Tem um peso na pontuação final de 60%.
- Tem um limite mínimo de 220 palavras e um limite máximo de 400 palavras.
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