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Matriz da Prova de Inglês
Duração da Prova:
90 Minutos
Conteúdo/ Tema

Módulo

Objetivos / Competências de Avaliação

3 – O Mundo Tecnológico
Ano: 10º
Estrutura

Cotação

Critérios Gerais de Classificação

 PART I: Compreensão

The Technological
World

. Texto



Descodificar e interpretar enunciados escritos

. Verdadeiro/Falso
+
Encontrar
evidência
Utilizar vocabulário, estruturas e funções
estudadas
. Perguntas de
interpretação

.
Sinónimos
antónimos

/

4x10 =40

- Verdadeiro/Falso – 5 pontos
Citação – 5 pontos

4x10=40

- Interpretação da mensagem do texto de
forma adequada/ capacidade de emitir opinião
própria / capacidade de síntese e coerência de
discurso (6 pontos);
- Adequação da linguagem ao estilo /
estruturas gramaticais corretas (4 pontos).

5x4=20

- Certo / Errado

Conteúdo/ Tema

Objetivos / Competências de Avaliação

Estrutura

Cotação

Critérios Gerais de Classificação

 PART II: Aplicação


Future: will, be going
to



If-clauses (types 1,2)



Past Perfect

 Utilizar estruturas / funções gramaticais
estudados.

. Completamento
de espaços

5x4=20

- Certo/Errado

. Completamento
de espaços

4x5=20

- Certo/Errado

. Completamento
de espaços

4X5=20

- Certo/Errado

The Technological World  PART III: Produção



Compor um texto de acordo com . Produção de um
texto com 80 - 100
instruções dadas;
Produzir um texto escrito com clareza, palavras
coerência e correção, utilizando o
vocabulário estudado.

40

-Capacidade de seguir orientações/capacidade
de emitir uma opinião e juízos de valor sobre a
problemática tratada/ capacidade de síntese /
capacidade de organização de ideias (24
pontos);
-Utilização de vocabulário variado e adequado
/ utilização de estruturas corretas (16 pontos);
NOTA: Não será atribuída pontuação às
composições que não obedeçam ao
tema proposto;
A repetição de erros é irrelevante.

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO
É permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues sem restrições ou especificações.
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de tinta corretora.

