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Conteúdos Competências Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação Critérios de Classificação Material 

 

 Interpretação 

Texto sobre um dos 

tópicos abordados no 

módulo: 

 “Technological 
innovation” 

 “Social changes” 

 “New worlds” 
 

 

 

 

 Vocabulário 
relacionado com os 
temas 

 

 

 

Exame escrito: 

 Identificar informação no 
texto. 

 Interpretar informação. 

 Organizar e expressar 
ideias. 

 Expressar opiniões  

 

 

 

 

 Utilizar vocabulário 
relacionado com o tema 

 
 
 
 
 

 
I. Compreensão 

A. Ordenar frases de acordo 

com o texto 

B. Pergunta/resposta 

 

 

 

 

 

 

II. Vocabulário 

A. Preenchimento de espaços 

B. Ligação 

 

 
 

6x5= 30 pontos 

 

5x8= 40 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

6x2= 12 pontos 

8x2=16 pontos 

 

 
 

Certo/Errado 

 

Conteúdo:  

 Adequado: 8 pontos/ questão 

 Parcialmente adequado: desconto 
máximo 3  pontos por questão 

 inadequado: 0 pontos 
Forma:  

 Erros ortográficos: desconto 
máximo de 2 pontos por questão 

 erros de estrutura: desconto 
máximo de 3 pontos por questão 

 

 

Certo/ Errado 

Certo/Errado 

Esferográfica 
preta ou azul 



 

 

 Itens gramaticais 
lecionados no 
módulo 3: 

 Future (will, going 
to, or present 
continuous) 

 First conditional 

 Second conditional 

 Past perfect 

 Simple Past 

 Countable/ 
Uncountable 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Utilizar estrutura 
gramatical correcta de 
acordo com os conteúdos 
lecionados. 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar um texto de 
acordo com o tema 
proposto. 

 Utilizar vocabulário 
adquirido ao longo do 
módulo. 

 Expressar-se com a 
correção exigida ao 
módulo testado. 

 

III. Gramática 

A. Preenchimento de espaços 
 
B. Preenchimento de espaços 
 
C. Preenchimento de espaços 

D. Preenchimento de espaços 

E. Preenchimento de espaços 

 

 

IV. Composição 

      

 

 

 

8x2= 16 pontos 

10x2= 20 pontos 

6x2= 12 pontos 

8x2=16 pontos 

8x1=8 pontos  

 

 

30 pontos 

 

 

Certo/Errado 

Certo/Errado 

Certo/Errado 

Certo / Errado 

Certo / Errado 

 

20 - 30 pontos: 

 sem erros de estrutura  

 fidelidade ao tema 

 boa organização de ideias 

 clareza de expressão 

 utilização de vocabulário 
variado e adequado. 

10 – 19 pontos: 

 alguns erros de estrutura 

 fidelidade ao tema 

 razoável organização de ideias 

 expressão por vezes pouco clara 

 utilização de vocabulário pouco 
variado e adequado 

0 – 9 pontos: 

 muitos erros de estrutura 

 fuga ao tema 

 deficiente organização de ideias 

 dificuldade de expressão 

 utilização repetitiva de 
vocabulário 



 

Nota: Não deverá ser atribuída qualquer 

pontuação a composições que não 

obedeçam ao tema proposto. A 

repetição de erros é irrelevante. 

 

 

 

 


