
 
Duração da prova escrita: 90 minutos. 
  
Material permitido: Esferográfica de tinta azul ou preta (não é permitido o uso de lápis nem de 
corrector). 
 
Conteúdo temático: Módulo 4 : “The Media and Global Communication” 
 
Conteúdo da Língua Inglesa: MULTI-PART VERB TO TURN; MODAL VERBS; REPORTED 
SPEECH; THE PREPOSITIONS AT, IN, ON; CONJUNCTIONS (when, as soon as, then, after, 
while, before, first of all, finally). 

 

OBJECTIVOS ESTRUTURA COTAÇÃO 

Interpretação Textual: 
 
Num texto relacionado com um tópico do 
programa o aluno deverá ser capaz de: 
 
1. Compreender a informação 

explícita; 
2. Inferir a informaçao implícita; 
3. Extraír as informações principais do 

texto e ideias de suporte; 
 

 
 
1. Verdadeiro / Falso. 
2. Perguntas de interpretação. 
 

 
 
5 itens x 5 = 25 pontos 
 
 
6 itens x 5 = 30 pontos 
 

vocabulário: 
1. Demonstrar a interiorização e 
compreensão de vocabulário específico; 
 
 

 
1. Exercício de 

correspondência palavra / 
definição 

2. Exercício de identificação de 
vocabulário relacionado com 
os diferentes tipos de 
programas a partir de 
definições dadas. 

 

 
13 itens x 2 = 26 pontos 
 
 
13 itens x 2 = 26 pontos 

Conhecimentos da língua: 
 
1. Usar a língua Inglesa com 

correcçao; 
2. Demonstrar interiorização das 

regras do sistema linguístico ao 
nível do Multi-part verb “To turn”; 
verbos modais; discurso indireto; 
preposições AT, IN, ON; conjunções 
(when, as soon as, then, after, 
while, before, first of all, finally). 

 
 
1. Texto com espaços para 

completar com as partículas 
adverbias do verbo To Turn. 

2. Texto com espaços para 
completar com verbos 
modais. 

3. Reescrever frases 
aplicando o discurso 
indirecto. 

 
 
10 itens x 2 = 20 pontos 
 
 
8 itens x 2 = 16 pontos 
 
 
8 itens x 2 = 16 pontos 
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 4.  Texto com espaços para 
completar com as 
preposições At, In, On. 

5. Texto com espaços para 
completar com conjunções. 

 

11 itens x 1 = 11 pontos  
 
 
8 itens x 2 = 16 pontos 

Produção escrita: 
 
1. Usar a língua de forma apropriada e 

fluente; 
2. Usar variedade de vocabulário e de 

estruturas gramaticais. 

 
 
1. Composição de um texto 

respeitando o tópico poposto. 

 
 
1 item x 14 = 14 pontos 

 


