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CURSOS PROFISSIONAIS
Época de exames de setembro
MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE INGLÊS – Módulo 5
1. INTRODUÇÃO
O exame do módulo 5 (Young People and Globalization) 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
O Grupo I (compreensão do texto) pode integrar questões do tipo:
Verdadeiro/falso; transcrição de frases do texto; resposta a
perguntas; ordenação de frases de acordo com a sequência do texto;
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atividades

82 pontos

completação de frases; formulação de perguntas; escolha múltipla;
seleção de sinónimos/expressões equivalentes ou antónimos.
O Grupo II (funcionamento da língua) testa a aplicação de
estruturas gramaticais e pode integrar os seguintes tipos de
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exercícios: preenchimento de espaços; escolha múltipla; reescrita de

atividades

67 pontos

frases.
O Grupo III (produção escrita) testa a competência linguística,
através da produção de um texto, que corresponda a necessidades

Atividade

específicas de comunicação, com uma extensão de 110 a 130

única

51 pontos

palavras.

3. CONTEÚDOS
 Os jovens de hoje: valores, atitudes, comportamentos, sonhos e ambições;
 Os jovens e o futuro: trabalho e lazer, formação ao longo da vida;
 As linguagens dos jovens: música, moda e tendências;
 Verbos modais (modal verbs);
 Futuro (will);
 Prepositional Verbs;
 Pronomes relativos;
 Pronomes reflexos;
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 Orações condicionais (If clauses – type 3)

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA
Compreensão e interpretação do texto

Grupo I

• 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.
Funcionamento da língua
•Conhecimento de estruturas gramaticais e sua aplicação.

Grupo II
Grupo III

Produção de texto

•Compreensão do enunciado;

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


A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais de
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.



As respostas ilegíveis, ou que não possam ser claramente identificadas, são
classificadas com zero pontos. Em caso de omissão ou de engano na identificação de
uma resposta, esta pode ser classificada, se for possível identificar inequivocamente
o item a que diz respeito.



Nos itens de escolha múltipla, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por
exemplo, fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero
pontos.



No item de produção de um texto é atribuída a classificação de zero pontos a
respostas que não correspondam ao tema proposto, independentemente da qualidade
do texto produzido.

5. MATERIAL AUTORIZADO
O formando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
O formando pode utilizar dicionários unilingues e bilingues.
Não é permitido o uso de corretor nem a troca ou empréstimo de material no decorrer da
prova.
6. DURAÇÃO
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A prova tem a duração de 90 minutos.

