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Cursos Profissionais
MATRIZ DA PROVA DO MÓDULO 7 de INGLÊS
(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto, Despacho n.º 7414/2020, de 24 de julho)

Duração da Prova: 90 minutos
TEMAS / CONTEÚDOS

Module 7 – Living in the Age of
Consumerism
1.1. Shopping
1.2. Advertising
1.3. Consumer Rights
Vocabulary:
- Shopping expressions (sale, pay,
refund, price tag, receipt,
shopaholic, cash, credit card,
money, buy, shops, stores, …)
- Advertising keywords (slogan,
commercial, jingle, logo, brand,
product…)
- Ethical labels (fair trade, sustainable,
cruelty-free, consumer rights,
complaint, …)
Grammar:
- Quantifiers
- Adverb
- Double Comparative
- Proportional Comparative

Data: julho/setembro
Objetivos

♦ Ler e interpretar um ou
mais textos sobre a
temática prevista,
resolvendo diferentes
tipologias de exercícios.
♦ Usar a Língua Inglesa
revelando interiorização
das suas regras e do seu
funcionamento.

♦ Produzir um texto
tendo por base
orientações fornecidas
♦ Interagir com as
culturas de expressão
inglesa, demonstrando
abertura e respeito face
a diferenças culturais.

ESTRUTURA DA PROVA

COTAÇÃO

COMPREENSÃO ORAL
Atividade A
- correspondência
- escolha múltipla

50 PONTOS

COMPREENSÃO ESCRITA
Atividade B
Leitura e Interpretação:
- correspondência
- escolha múltipla
- preenchimento de espaços

110 PONTOS

COTAÇÃO

Atividade C
Uso/Funcionamento da Língua:
- correspondência
- escolha múltipla

PRODUÇÃO ESCRITA
Atividade D
Produção de texto:
- Escrever texto de acordo com indicações
dadas.

40 PONTOS

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Atividade A
Atividade B
Atividade C
Duração da prova: 90 minutos
Estrutura da prova: 4 grupos de resposta
obrigatória.
Modalidade da prova: escrita.

Resposta certa – pontuação total /errada – zero pontos

Atividade D
Competência Discursiva
- Desenvolvimento temático – 12 pontos
- Coerência e Coesão – 8 pontos
Competência Funcional – 8 pontos
Competência Linguística e Sociolinguística - 12 pontos
Fatores de desvalorização:
*A resposta só é classificada se o texto produzido atingir, pelo menos, o nível 1 no parâmetro do
Desenvolvimento temático;
*A repetição de um erro de ortografia (incluindo erro de acentuação, erro por ausência de maiúscula
obrigatória e erro de translineação) será contabilizada como uma única ocorrência.

