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Instruções aos Alunos: Componentes do 

Reading, Writing  e Listening 

1. Realização do teste 
 
O Reading & Writing e o Listening estão agendados para o dia 6 de maio de 2015.  
 
Reading & Writing - 14:00 – 15:30  
Listening – 15:40 – 16:15  
 
(Existe uma pausa de 10 minutos entre o Reading & Writing e o Listening para recolha e 
distribuição de material, sem saída dos alunos da sala).  
 

2. Caracterização do teste 
 
A componente de compreensão da leitura (Reading) integra 5 partes e 35 itens. 
A componente de produção escrita (Writing) integra 3 partes e 7 itens. 
A componente de compreensão do oral (Listening) integra 4 partes e 25 itens. Os 
textos presentes no ficheiro áudio podem ser monólogos ou diálogos, incluindo 
entrevistas, discussões, conversas telefónicas e recados.  O ficheiro é ouvido duas 
vezes.  
 
3. Comparência  
 

 Devem os alunos dirigir-se à porta da sala onde realizarão o teste, de acordo com a pauta 
de chamada afixada, 15 minutos antes da hora de início do mesmo.  

 É permitida a entrada de alunos na sala desde que o atraso não ultrapasse os 15 minutos 
após o início do teste.  

 
 
 
 
 
 
 

3. Identificação 
 

 A apresentação do documento de identificação do aluno é obrigatória.  

 Não são aceites documentos fotocopiados, mesmo que autenticados.  

 Não são aceites documentos com validade vencida.  

 Os alunos podem apresentar o cartão de estudante como documento de identificação.  

 Em caso de dúvida quanto à identidade do aluno este é autorizado a realizar o teste sendo 

elaborado, no final do teste, um auto de identificação.  

 O documento de identificação deve permanecer em cima da mesa.  

 

ATENÇÃO  

 Os alunos que compareçam atrasados não dispõem de tempo suplementar no final deste, 

terminando o teste no final do tempo regulamentar. 
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4. Material autorizado e não autorizado  

 

Devem: 

 utilizar lápis (B ou HB) e borrachas.  
 responder ao teste apenas nas folhas de resposta específicas para cada componente.  
 colocar os objetos não estritamente necessários à realização do teste (mochilas, carteiras, 

estojos, etc.) em local a indicar pelos professores vigilantes, assim como os equipamentos 
de comunicação móvel devidamente desligados.  
 

Não podem: 

 utilizar folhas de rascunho.  

 usar canetas/esferográficas ou lápis de cor.  

 usar dicionário durante a realização do teste.  

 manter consigo quaisquer suportes escritos (ex: livros, cadernos, folhas), nem quaisquer 

sistemas de comunicação móvel (computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, 

incluindo telemóveis, etc.), ainda que desligados.  

 comer ou beber durante a realização do teste, com exceção de água em garrafa de 

plástico.  

 

Instruções dadas pelos professores vigilantes antes do Reading 
& Writing 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Após a distribuição dos questionários e das folhas de resposta a cada aluno serão 
dadas as seguintes instruções: 

 
 
 
 
 

 
O professor vigilante procede à distribuição dos enunciados e dá as seguintes 
instruções: 
 

 A partir de agora, é obrigatório cumprir as normas do teste.  
 Se ainda estiver na posse de telemóveis ou outros aparelhos eletrónicos deve desligá-

los e entregá-los.  
 O uso indevido telemóveis ou de aparelhos eletrónicos é considerado fraude e implica 

a anulação do teste.  
 Não pode ter consigo qualquer material não autorizado. Não deve falar durante o 

teste nem copiar. Qualquer uma destas ações pode justificar a anulação do teste.  
 Qualquer forma de desrespeito pelas instruções fornecidas é motivo de anulação do 

teste.  
 Apenas pode usar lápis e borracha para este teste.  

 Verifique o seu nome na sua folha de resposta e no questionário.  
 Se estiver correto, assine o seu nome a lápis.  
 Se não estiver correto, ponha a mão no ar agora. 
 Preencha o questionário.  

 

 Não abra já o enunciado.  
 Leia apenas as instruções que constam do enunciado e das folhas de resposta.  
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Os alunos têm um minuto para a leitura das instruções, após o qual os professores 
vigilantes continuam a leitura das instruções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os alunos têm um minuto para colocarem questões sobre as instruções.  
Quando for a hora de começar, os vigilantes informam. 
 
 
 
 
Os vigilantes escrevem no quadro a hora de início e fim dos testes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instruções dadas pelos professores vigilantes antes do Listening 
 

Os professores vigilantes distribuem as folhas de resposta nominais a cada aluno. 
São distribuídos os enunciados e lidas as seguintes instruções: 
 

 
 
 

 Abra o seu enunciado e comece o teste. 
 

 Escreva as respostas apenas nas folhas de resposta.  

 Pode, igualmente, escrever as respostas no enunciado, mas tem de copiá-las para as 
folhas de resposta antes do final do teste.  

 Será feito um aviso quando faltarem 10 minutos e outro quando faltarem 5 minutos 
para o final do teste.  

 Leia cuidadosamente as instruções presentes no enunciado.  

 Escreva a sua resposta à frente do número de cada questão na folha de resposta; 
verifique se respondeu a todas as questões.  

 Não escreva mais do que as palavras requeridas.  

 Não escreva nas linhas pretas nem nos quadrados/retângulos pretos.  

 O Reading & Writing tem a duração de noventa minutos. Não pode abandonar a sala 
antes do final do tempo regulamentar.  

 Quando for dito que o teste terminou, deve parar de escrever.  

 No final do teste, fique no seu lugar enquanto são recolhidos os enunciados e as 
folhas de resposta.  

 Se tiver algum problema durante o teste, ponha o braço no ar.  

 Tem alguma questão?  

 A partir de agora, é obrigatório cumprir as normas do teste. 
 Verifique o seu nome na sua folha de resposta. 
 Se estiver correto, assine o seu nome a lápis. 
 Se não estiver correto, ponha a mão no ar agora 

 

 

PET for Schools 

Reading and Writing 

Início: 14:00 horas  

Fim: 15:30 horas 

PET for Schools 

Listening 

Início: 15:40 horas  

Fim: 16:15 horas 
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Os alunos têm um minuto para a leitura das instruções.  
Os professores vigilantes continuam a efetuar a leitura das instruções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos têm um minuto para colocarem questões sobre as instruções.  
Os professores vigilantes continuam a efetuar a leitura das instruções: 
 
 
 
 
 
 
 
Os professores vigilantes reproduzem a introdução, fazem os ajustes necessários e 
procedem à leitura das seguintes instruções: 
 
 
 
 
Terminado o teste, os alunos devem aguardar, em silêncio, nos seus lugares a 
autorização de saída da sala dada pelos vigilantes. 

 Não abra já o enunciado. 

 Leia apenas as instruções que constam do enunciado e das folhas de resposta. 

 

 
 Ouça atentamente as instruções para cada parte do teste.  

 Vai ouvir duas vezes cada parte do teste.  

 Enquanto estiver a ouvir, escreva as suas respostas no enunciado.  

 O Listening tem a duração de 35 minutos. Não é permitido abandonar a sala antes do 
final do tempo regulamentar.  

 No final da audição, vai haver uma pausa de 6 minutos para copiar as suas respostas 
para a folha de resposta.  

 Não escreva nas linhas pretas nem nos quadrados/retângulos pretos;  

 Quando for dito que o teste terminou, deve parar de escrever.  

 No final do teste, fique no seu lugar enquanto são recolhidos os enunciados e as 
folhas de resposta.  

 Se tiver algum problema durante o teste, ponha o braço no ar.  

 Tem alguma questão?  
 

 Vai agora ouvir a introdução para verificação do som.  

 Não abra ainda os enunciados.  

 Se tiver algum problema durante esta audição, deve avisar.  

 

 Vai-se iniciar a audição para o teste.  

 Abra o seu enunciado e comece o teste.  


