Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro
Ano letivo: 2018/2019
Prova de Conhecimentos
Seleção de Candidatos para os Cursos Profissionais

C – Prova de Língua Estrangeira - Inglês – Normas Gerais
* Objeto de avaliação
A prova desta disciplina avalia competências no âmbito do Programa da disciplina de
Inglês para o 3.º Ciclo do Ensino Básico. Nos itens da prova relativos ao Funcionamento da
Língua, são usados termos comuns ao Programa, ao Currículo Nacional do Ensino Básico e ao
Dicionário Terminológico em linha (TLEBS). Os alunos podem usar termos das diferentes
terminologias constantes destes documentos. (ver a matriz em anexo)

* Caraterização da prova
A prova é composta por dois grupos distintos, sendo que no Grupo I avaliam-se
competências nos domínios da Leitura e da Escrita. No Grupo II avaliam-se competências do
domínio do Funcionamento da Língua, através de itens de resposta fechada e de itens de
resposta breve, que apenas são de resposta certa ou errada, não havendo lugar para cotações
intermédias.
A prova é classificada na escala de 0 a 100 pontos.

* Material a utilizar e material não autorizado
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta. As respostas serão registadas na própria folha de teste, fornecida pela EFTA.
Não é permitido o uso de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

* Duração da prova
A prova tem a duração de 30 minutos.
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Matriz da Prova de Conhecimentos de Língua Estrangeira - Inglês – 2018/2019
Grupos constituintes da
Prova

Conteúdos

Objetivos

- Texto sobre as profissões;
Grupo I:
Leitura e Compreensão
de Texto

Grupo II: Funcionamento
da Língua

- Perguntas de interpretação de texto:
a) Sinónimos
b) Significados de expressões
c) Identificação de locutores

1) Vocabulário sobre as profissões
(Jobs)
2) Personal Pronouns ( subject and
object)
3) Possessives (determiners and
pronouns)
3) Tempos verbais (Present Simple /
Present Continuous);
4) Articles (definite, indefinite, zero)

- Saber ler;
- Compreender com objetividade o conteúdo do texto;
- Interpretar corretamente o questionário apresentado;
- Mostrar destreza e variedade lexical;
- Revelar um bom uso da Língua Inglesa;
- Organizar e corrigir a expressão escrita.

Classificação

35 pontos

- Conhecer o funcionamento da língua inglesa;
- Utilizar os conteúdos da gramática inglesa apresentados;
- Reconhecer a sua importância para uma maior fluidez
comunicativa.

Aveiro, 29 de maio de 2018
As Professoras de Língua Estrangeira - Inglês
____________________________________
(Joana Franco e Sara Oliveira)
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65 pontos

