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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. RAMIRO SALGADO 

ANO LETIVO - 2015/2016 

Matriz Geral dos Testes de Inglês – Ensino Secundário 

Objetivos Conteúdos Estrutura Cotações / Critérios de correção 
gerais 

Material 
permitido 

Duração 
do teste 

 
.Compreender um texto 

após audição do mesmo; 
 

.Compreender um texto 
escrito na sua globalidade; 

 
.Localizar informação 

específica do texto escrito; 
 

.Utilizar corretamente 
estruturas lexicais e 

gramaticais, revelando 
domínio das mesmas; 

 
.Produzir um texto escrito 

organizado e coerente, 
demonstrando capacidade 

de análise crítica e de emitir 
juízos de valor e recorrendo 

a estruturas lexicais e 

gramaticais adequadas.   

 
Temáticos e 

gramaticais 
 

(de acordo com 
as unidades 

programáticas 
lecionadas) 

 

GRUPO I – 

Compreensão do 

oral  
- distinção entre 

afirmações 
verdadeiras e falsas; 

-correção de 
enunciados; 

- preenchimento de 
espaços; 

-etc. 
 

GRUPO II – 
Compreensão da 

escrita  
- questão prévia 

sobre o texto; 
- distinção entre 

afirmações 
verdadeiras e falsas / 

justificação das 

afirmações;  

- encontrar evidência 
para frases; 

- resposta a 
questões; 

- exploração lexical 
(sinónimos/ 

antónimos 
/referentes) 

- etc. 

 

GRUPO I – entre 20 e 30 pontos 

- Conteúdo inadequado invalida qualquer resposta. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GRUPO II – entre 50 e 60 pontos. 
- Conteúdo inadequado invalida qualquer cotação; 

- 60% da cotação será atribuída ao conteúdo, 40% à 
forma; 

- a transcrição do texto, se não solicitada, equivale 
ao desconto relativo ao conteúdo. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

- Material de escrita 
(não é permitido o uso 

de corretor); 
 

 
- É permitida a 

utilização de 
dicionários 

monolingues e 
bilingues.  

 

 

 

 
 

 
Os testes 

sumativos 
terão uma 

duração de 90 
minutos. 
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GRUPO III – 
Gramática: 

 
- reformulação de 

frases; 
- preenchimento de 

espaços; 
-etc. 

 
GRUPO IV – 

Produção escrita: 

 
- produção de um 

texto de 90 a 120 
palavras no âmbito da 

área temática das 
unidades 

programáticas 
lecionadas.  

 
 

 
 

  

 

GRUPO III – entre 40 e 60 pontos. 
- estrutura correta: cotação total; 

- estrutura incorreta: 0%; 
- desconto máximo para incorreções: até 60% da 

cotação. 
 

 
 

 
GRUPO IV – entre 30 e 50 pontos. 

- Não será atribuída cotação a textos inadequados 

e/ou sem as caraterísticas mínimas solicitadas.  
 

- As respostas do aluno deverão traduzir o domínio 
dos conteúdos lexicais e gramaticais que lhe 

permitam exprimir-se com fluência. 
 

Serão fatores de atribuição ou desconto de cotação a 
capacidade demonstrada pelo aluno de:  

- utilizar vocabulário variado e adequado ao tema;  
- organizar coerentemente as ideias; 

- utilizar estruturas gramaticais adequadas, tendo 
como referência o contexto situacional apresentado; 

- refletir sobre os temas propostos, evidenciando 
espírito crítico e capacidade para emitir juízos de 

valor. 
 

TOTAL:200 pontos 
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