
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DAMIÂO DE GOES 

INGLÊS 

Matriz do exame de 11º ano (módulos 4,5,6) – Ensino recorrente 
 
 

Domínios de 
Referência 

 

Língua inglesa Competência Descritores de desempenho Tipologia de 
exercícios 
/Pontuação 

Perfil do aluno 

 

- O Mundo à 

nossa volta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Voz passiva  

• Verbos modais 

• Phrasal/Prepositional Verbs 

• Verbos: passado simples e 

perfect  

• Preposições e locuções 

prepositivas 

 • Flexão de advérbios: formas 

irregulares  

• Conjunções e locuções 

conjuntivas  

• Frase complexa composta 

por subordinação: adverbial  

 
Compreensão 

e Língua 
 

(60%) 

 
- ler e compreender diversos tipos de 

texto, dentro das áreas temáticas 

propostas; 

 - identificar o tipo de texto;  

- descodificar palavras-chave/ideias 

presentes no texto, marcas do texto oral 

e escrito que introduzem mudança de 

estratégia discursiva, de assunto e de 

argumentação;  

- interpretar informação explícita e 

implícita, pontos de vista e intenções 

do(a) autor(a) 

  
Correspondência 
/ligação de itens 
3 X 8p = 24 
 
Completamento 
de frases 
4x 6p = 24 
 
Correspondência 
/ligação de itens 
3 X 8p = 24 
 
Correspondência 
/ligação de itens 
3 X 8p = 24 
 

 Completamento 
de frases e/ou 
escolha múltipla 
3x 8p = 24 
 
 

Crítico/ 
Analítico (A, B, 

C, D, G) 
 
 
 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 
 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 

 

 



 

 

 

 

 

O Consumo na 

Era Global  

 

 

 

 

 

 

O Mundo de 

Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Usos de determinantes 

indefinidos: quantifiers 

• Usos de Pronomes: relativos 

• Verbos modais marginais  

• Advérbios e locuções 

adverbiais  

• Flexão de advérbios: 

comparação/intensificação  

• Frase complexa composta 

por subordinação: adjectiva 

 

 

 

• Expressões fixas: had better, 

would rather  

• Formação do verbo por 

prefixação e sufixação  

• Voz passiva: construções 

infinitivas, get e have com 

particípio passado  

• Usos de formas verbais 

infinitas • Gerúndio  

 
Interação e 
produção 
escritas 

 
(40%) 

 

- Responder a um questionário, diálogo, 

email, chat e carta, de modo 

estruturado, atendendo à sua função e 

destinatário, no âmbito das áreas 

temáticas apresentadas, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. 

 - Planificar e elaborar uma atividade de 

escrita de acordo com o tipo e função do 

texto e o seu destinatário, dentro das 

áreas temáticas apresentadas, integrando 

a sua experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos em outras 

disciplinas; reformular o trabalho escrito 

no sentido de o adequar à tarefa 

proposta. 

 

Completamento 

e/ou elaboração 

de um texto 

1 x 20 = 20p 

 

Produção de um 

texto 

1x 40p 

Crítico/ 
Analítico (A, B, 

C, D, G) 
 
 
 
 
 

Sistematizador/ 
organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 



• Conjunções e locuções 

conjuntivas  

• Frase complexa composta 

por subordinação: adverbial 

 

A: Linguagens e textos; B: Informação e comunicação; C: Raciocínio e resolução de problemas; D: Pensamento crítico e pensamento criativo; 

E: Relacionamento interpessoal; F: Desenvolvimento pessoal e autonomia; G: Bem-estar, saúde e ambiente H: Sensibilidade estética e 

artística; I: Saber científico, técnico e tecnológico; J: Consciência e domínio do corpo  


