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Ano letivo 2017/2018
CURSOS PROFISSIONAIS
Época de exames de setembro
MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE INGLÊS – Módulo 2
1. INTRODUÇÃO
O exame do módulo 2 (A Plurilingual World) da disciplina de Inglês destina-se aos formandos que não
obtiveram aproveitamento a este módulo.
Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e
características da prova, os critérios gerais de classificação, o material a utilizar e a duração da mesma.
2. ESTRUTURA DA PROVA
Atividade A - Compreensão e interpretação de texto
4 grupos de questões dos tipos seguintes:
• Verdadeiro / Falso; correção das frases falsas;
• Seleção de informação;
• Seleção de sinónimos;
• Questões de interpretação (resposta completa).
Atividade B – Funcionamento da língua
5 grupos de questões dos tipos seguintes:
• Preenchimento de espaços / Completamento de frases;
• Transformação/reescrita de frases

Atividade C – Produção de texto
Produção de texto de acordo com o tópico e as indicações fornecidas (100 – 120 palavras)

3. CONTEÚDOS
Dimensão Sociocultural
Domínios de referência:
▪ O contacto com outras línguas, experiências e culturas
- pen/cyber friends
- cinema / vídeo
- e-mail
- Internet
- música
-…
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▪ Mobilidade, juventude e línguas
- visitas de estudo
- intercâmbios
- cursos de férias
- turismo
-…

Domínio da Língua Inglesa:
•
•
•
•

Adjetivos (comparativos e superlativos regulares e irregulares);
Verbos: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect; Past Simple;
Verbos modais (modal verbs);
Conjunções coordenativas (coordinating conjunctions or linking words)

Domínio da Produção Escrita:
De entre os conteúdos abordados no Módulo 2.
4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA e COTAÇÕES
Grupo I

Compreensão e interpretação do texto:
• Compreensão do texto;
• Adequação das respostas às questões formuladas;
• Capacidade de síntese;
• Clareza e coerência de discurso;
• Competência na utilização de estruturas corretas e de
vocabulário apropriado.

86 pontos

Grupo II

Funcionamento da língua:

72 pontos

Grupo III

•Conhecimento de estruturas gramaticais e sua aplicação.
Produção de texto:

42 pontos

•Compreensão do enunciado;
•Respeito pela estrutura discursiva do texto;
•Adequação da linguagem às situações comunicativas;
•Capacidade de síntese;
•Clareza e coerência do discurso.
Total

200 pontos

5. MATERIAL AUTORIZADO
• O formando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta.
• Podem ser utilizados dicionários unilingues (Inglês-Inglês) e/ou bilingues (Português-Inglês e/ou Inglês-Português).
6. DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.
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