Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora
MATRIZ DO EXAME DE INGLÊS - Cursos Profissionais Módulo 5 (1º ano)
Ano Letivo 2016/2017

Data: 27/07/2017

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 5 : “Teenage World”
Conteúdo da Língua Inglesa: If-clauses type one, two and three; Prepositional verbs; Reflexive
Pronouns; Relative pronouns; defining and non-defining relative clauses; Used To.
OBJECTIVOS
Interpretação Textual:

ESTRUTURA

COTAÇÃO

Num texto relacionado com um tópico do
programa o aluno deverá ser capaz de:
1.
2.
3.

Compreender
a
informação 1. Verdadeiro / Falso.
5 itens x 4 = 20 pontos
explícita;
2. Perguntas de interpretação. 6 itens x 4 = 24 pontos
Inferir a informaçao implícita;
3. Perguntas de antonímia ou 5 itens x 2 = 10 pontos
Extraír as informações principais do
sinonímia.
texto e ideias de suporte;

Conhecimentos da língua:
1.
2.

Usar a língua Inglesa com
correcçao;
Demonstrar interiorização das
regras do sistema linguístico ao
nível das: If-clauses type one, two
and three; Prepositional verbs;
Reflexive Pronouns; Relative
pronouns; defining and non-defining
relative clauses; Used To .

1. Reescrever
frases
aplicando as if-clauses.
2. Frases com espaços para
completar com as ifclauses.
3. Frases com espaços para
completar com prepositional
verbs.
4. frases com espaços para
completar com os pronomes
reflexivos.
5. Completar frases com
pronomes relativos.
6. Construir frases relativas
definidas e não definidas.
7. Completar frases usando a
expressão”used to”.

12 itens x 2 = 24 pontos
14 itens x 1,5 = 21 pontos
15 itens x 1 = 15 pontos
8 itens x 1 = 8 pontos
8 itens x 1,5 = 12 pontos
10 x 2 =20 pontos
6 x 1,5 = 9 pontos

Produção escrita:
1.
2.

Usar a língua de forma apropriada e 1. Composição de um texto 1 item x 37 = 37 pontos
fluente;
respeitando o tópico poposto.
Usar variedade de vocabulário e de
estruturas gramaticais.

