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MATRIZ DA PROVA DE: MODALIDADE MÓDULO DURAÇÃO DA PROVA ANO ÉPOCA DE EXAMES 

Inglês (continuação) Escrita 3 –MUNDO TECNOLÓGICO 90 minutos 10º setembro/outubro 
 

 

Estrutura da prova/ 

Competências avaliadas 

Conteúdos  
Tipologia de exercícios Cotação Critérios Gerais de Classificação 

Temáticos Gramaticais 

A prova é constituída por três 
partes: 

 

 Parte I: 
Compreensão/Interpretação 
 

- Descodificar e interpretar 
enunciados escritos; 
 

- Utilizar vocabulário, estruturas 
e funções estudadas. 

 
 
 

IT’S A TECH WORLD 

 
- Falar sobre tecnologias. 
 

- Diferenciar robótica de 

Inteligência Artificial. 
 

- Falar sobre a tecnologia 

no futuro e referir 

mudanças tecnológicas. 
 

- Fazer planos e previsões 

para o futuro. 

 

 

 

• Future: will and be 
going to 

• The comparative 
with intensifiers / 
qualifiers 

• Indefinite / definite 
and zero article  

• Past Perfect 

• Countable and 
uncountable nouns 

• If-clauses (type 1 
and type 2) 

 

Itens de seleção: 
. escolha múltipla 
. completamento de frases  
. preenchimento de espaços 
. sinónimos/antónimos 
. associação/correspondência 
 

. Itens de construção:  

. resposta curta 

. resposta restrita 

 
 
 

80  
pontos 

 
 
- Nos itens de seleção, a cotação só é atribuída às respostas 
integralmente corretas e completas.  
- Para cada item, só poderá apresentar uma resposta; mais do 
que uma resposta a um mesmo item, só a primeira será 
classificada. 
 
- Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero 
pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 
independentemente da qualidade do texto produzido. 
 
- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 
identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

 Parte II: 
 Funcionamento da língua 
 

- Utilizar estruturas gramaticais 

em contexto. 

 

. escolha múltipla 

. completamento de frases  

. preenchimento de espaços 

. associação / correspondência 

. transformação de frases. 

 
 

80  
pontos 

 

 Parte III: 
Produção/Interação escrita 
 

- Produzir um texto escrito com 
clareza, coerência e correção, 
utilizando vocabulário estudado. 

 
 
Produção de um texto, com 
cerca de 100 palavras,  
sobre um de dois tópicos 
apresentados. 

 
 

40  
pontos 

- Os critérios de classificação para a produção/interação escrita, 
estão organizados por níveis de desempenho.  
- Os descritores dos níveis de desempenho integram os 
parâmetros: tema; coerência e pertinência da informação; 
estrutura e coesão, morfologia e sintaxe, repertório vocabular e 
ortografia. 
- A um texto cuja mensagem seja ininteligível, ou que se desvie 
das intenções comunicativas propostas, será atribuída a 
classificação de 0 pontos. 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO: 
- É permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues. 
- 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 corretor. Sempre que precisar de alterar ou anular uma resposta, deve riscar o que pretende que fique sem efeito. 

 


