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Cursos Profissionais 

Matriz da Prova de Exame – Época de Julho 

 

Módulo: 2 (dois)                                       Designação do Módulo: A plurilingual world 

Modalidade: Escrita       

Duração: 60 minutos 

Material: Dicionários monolingue e bilingue; esferográfica azul ou preta 

 

Objectivos Conteúdos 
Estrutura da 

Prova/Projecto 
Cotações/Critérios 

Os alunos 

deverão ser 

capazes de: 

 Compreender 

um texto na 

sua 

globalidade; 

 Identificar as 

principais ideias 

do texto; 

 Localizar 

informação 

específica no 

texto em 

conformidade 

com as tarefas 

propostas, 

utilizar 

correctamente 

as estruturas 

gramaticais, 

revelando 

domínio das 

mesmas; 

 

Vocabulário 

*   A língua 

Inglesa no 

mundo 

 

 

*  Amigos, 

interesses 

 

*  Cinema 

 

 

 

*   E-pals 

 

     

 

*  Erasmus 

 

*  Cursos de 

Verão 

 

 

 

 

Gramática 

 

 

*  Conetores 

 

  

 

* 

Passado Simples 

 

 

 

 

 

GRUPO A 

Compreensão 

  

I-Dizer a que se referem 

determinadas palavras. 

(3x5p=15p) 

 

II-Distinguir afirmações 

verdadeiras e falsas, 

justificando todas com 

expressões do texto. 

(4x7p =28p) 

 

 

 

 

 

III-Responder a 

perguntas sobre o 

texto 

(6x4p =24p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO B 

Operacionalização da 

língua 

 

I – Completar tipos de 

filmes. 

(4x5p =20p) 

 

II- Completar com a 

forma correta do verbo 

no passado 

(12x2p=24p) 

 

GRUPO A 

67 pontos 

. 

 Certo/Errado 

 

 

 

Parcialmente Certo: 

 Atribuição de 4 pontos se distinguir 

corretamente as afirmações  verdadeiras e 

falsas. 

 Desconto máximo de 2 pontos no caso 

de: 

      citações incompletas; 

      citações com informação não 

pertinente. 

 

Responde às questões de acordo com a 

informação do texto e com correção 

gramatical. Pode escrever com incorreções 

de grafia e pontuação não impeditivas da 

compreensão. 
 

Conteúdo: certo / errado / parcialmente 

certo: Desconto máximo para respostas 

com informação parcialmente correta:2 

pontos 

 

 

GRUPO II 

 88 pontos 

 

 

Certo/Errado 

 

 

 

Certo/Errado 
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*Comparativo 

dos adjetivos 

 

 

 

III- Escolher o conector 

correto. 

(8x2p=16p) 

 

IV-Completar frases 

com o comparativo ou 

superlativo 

(7x4p =28p) 

 

 

 

GRUPO C 

 

 

Escrever um texto de 

60 a 80 palavras 

identificando e 

descrevendo o seu 

ator/atriz preferido ou 

descrever uma viagem 

ao estrangeiro. 

 

Certo/Errado 

 

 

 

 

Certo/Errado 

 

 

 

 

GRUPO C 

 45 pontos 

 

 39 a 45 pontos:   

 bom domínio de vocabulário; 

 organização coerente de ideias; 

 análise crítica; 

 capacidade de síntese; 

 erros de estrutura irrelevantes; 

 utilização de vocabulário adequado e 

variado. 

 

29 a 38 pontos:     

 pouca riqueza vocabular; 

 incoerência na organização das 

ideias; 

 alguma capacidade crítica; 

 erros de estrutura não impeditivos da 

comunicação; 

 deficiente fundamentação; 

 erros de ortografia. 

 

0 a 28 pontos:      

 vocabulário muito restrito; 

 muitos erros de  ortografia e de 

estrutura impeditivos da comunicação; 

 deficiente organização de ideias; 

 inexistência de pensamento crítico. 

 

NOTA: Qualquer texto produzido que não 

corresponda ao tema proposto será 

classificado com zero pontos. A repetição 

de erros é irrelevante. 

 

TOTAL – 200pontos 

 
O Diretor, 

 

__________________ 

(António José Bragança) 

 

A Professora, 

 

__________________ 

(Fernanda Cristina Nogueira) 
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