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CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

O MUNDO PESSOAL: 

 - Identificação pessoal (dados 

pessoais) 

 - Gostos, preferências e rotinas  

- A família, a casa e a escola 

CONVIVÊNCIAS:  

- Clubes e locais de encontro  

- Desportos e lazer  

- Países e nacionalidades 

PADRÕES DE VIDA:  

-Viagens e férias  

- Lojas e compras  

- Comidas e bebidas 

 
 

 

Aplicar vocabulário relacionado com os 

temas.  

Compreender o sentido global do texto assim 

como detalhes do mesmo.  

Produzir um enunciado de modo adequado, 

correto, claro e coerente.  

 

GRUPO I 

- Completar frases/textos;  

- Dar resposta a perguntas de interpretação;  

- Identificar a relação direta/inferida entre afirmações e um 

texto;  

- Localizar informação num texto  

- Organizar informação por tópicos;  

- Relacionar títulos com textos.  

- Transformar estruturas frásicas ou pequenos textos usando 

elementos novos, como, por exemplo, conectores, pronomes, 

verbos ou excertos de frases. 
 

 

80 pontos 
 

- Pronomes (pessoais, possessivos)  

- Determinantes: numerais 

cardinais, numerais ordinais;  

- Verbos: o uso de diferentes tipos 

de verbos - principais: be, do e 

have;  

- auxiliares - Presente simples; - 

Frases simples: declarativa / 

interrogativa 

- Preposições – tempo 

-Flexão de nomes: contáveis –

singular, - plural (regular e 

irregular)  

- Flexão de Pronomes: usos de 

pronomes: interrogativos, 

indefinidos  

- Determinantes: artigo 

definido/indefinido  

Flexão de nomes: massivos  

- Usos de genitivo 

 

Aplicar de forma correta os conteúdos 

gramaticais  

 

 

GRUPO II 

Aplicação de regras gramaticais  

. Preenchimento de espaços  

. Rephrasing  

. etc.  
 

 

80 pontos 
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 - Pronomes: quantitativos - 

Formação de nomes  

- Determinantes: omissão de 

artigo: go by car, be in bed… (com 

nomes de refeições, instituições, 

…)  

- Flexão de adjectivos: 

comparativos e superlativos  

- Verbos: o uso de diferentes tipos 

de verbos principais: be, do, have, 

say, make, go, take, come, see, 

know, get, give, find  

- Passado Simples 

- Verbos: o uso de diferentes tipos 

de verbos - principais: say, go, take, 

come, see; - auxiliares  

- Presente Simples  

- Frase simples: imperativa 
 

 Tema decorrente do texto da 

prova.  
 

 

 Produzir correta e fluentemente um 

enunciado escrito.  

 

 

Grupo III 

Produção de um pequeno texto no âmbito temático.  

(80-100 palavras  
 

40 pontos 
 

 


