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Ano Letivo 
2018/2019 

 

Curso(s)/Componente de Formação: 

 

 

x                   Ciências Humanas 

 

 

x                      Ciências Exactas 

 

 

x     Geral                         Específica 

 

 

x      Geral                                           Específica 

Código de prova e Disciplina: 
Blocos: 

 

991 - Inglês 
I,II,III 

   

 

 

A   PROVA   É   ESTRUTURADA   DE   MODO   A   AVALIAR   AS   COMPETÊNCIAS   DOS 

EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS: 

- Interpretação e Produção de texto (Ler / Escrever) 
- Língua Inglesa (Ler / Escrever) 
- Produção de Texto (Escrever) 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) 

 
TEMÁTICOS: 
Blocos: I, II, III 

English in the World 

1.  Building a worldwide language 

 Citizenship and multiculturalism 

1.  Respecting Human Rights 

 

 
GRAMATICAIS: 
Discurso direto e indireto Orações 
condicionais (if-clauses) Pronomes 
relativos 
Voz passiva 

 
 
 

ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS 
A prova é constituída por 3 grupos: 

 A - Vocabulário 
B - Interpretação / Produção de texto e Língua Inglesa 
C - Produção de Texto 
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Tipologia das questões por grupo: 

 
A. 
1. Exercício de correspondência sobre vocabulário temático. 
2. Exercício formação de palavras para preenchimento de espaços. 
2. Exercício de completamento de uma lista de ideias. B. 
1. Identificação de frases verdadeiras ou falsas, justificando com citações do texto. 
2. Identificação de referentes (a quem/quê se referem aquelas palavras) 
3. Identificação, no texto, de sinónimos das palavras apresentadas. 
4. Resposta a questões sobre o texto em forma de completamento de frases. 
5.  Reescrita  de  frases  respeitando  as  regras  das  mudanças  do  discurso  direto  e  indireto, orações 
condicionais, pronomes relativos e voz passiva. 
C. 
Produção escrita sobre um dos temas propostos entre 150 e 200 palavras. 

 
 
 

A cotação total da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma por cada 
um dos grupos: 
A - 40 pontos 
1.    8x 2 pontos = 16 pontos 
2.   10x 1 pontos = 10 pontos 
3.   4 x 3,5 pontos = 14 pontos 

 
B – 110 pontos 
1. 4 x 3 pontos = 12 pontos 
2. 6x 2 pontos = 12 pontos 
3. 4 x 4 pontos = 16 pontos 
4. 3 x 10 pontos = 30 pontos 
5. 5 x 8 pontos = 40 pontos 

 
C - 50 pontos Conteúdo 
- 30 pontos Forma - 20 
pontos 

 
 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios específicos 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. 

MATERIAL A UTILIZAR 

Dicionários de Inglês-Inglês, Inglês-Português e Português-Inglês, sem qualquer restrição. Usar 
caneta azul ou preta. 
Nota: Os alunos deverão ficar na posse do enunciado da prova escrita, sobre a qual inc idirá a prova oral. 

 
DURAÇÃO 
90 minutos. 
 

 

Data de publicação:  14 de maio  


