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Critérios Gerais de Classificação 
 
-Conformidade com o tema e o tipo de exercício pedido; 

-Precisão e coerência da informação da informação selecionada; 

-Pertinência, clareza e organização das ideias expostas; 

-Adequação de estratégias discursivas à situação de comunicação; 

-Correção linguística; 

-São consideradas certas todas as frases que sigam as instruções dadas e apresentem a estrutura gramatical 

correta. 

-A produção de texto deve obedecer ao tema escolhido pelo aluno, revelar capacidade de organização e 

exposição das ideias, sendo coerente e coeso, revelar o uso de vocabulário e estruturas gramaticais 

adequadas e estar dentro dos limites pedidos. 

 

Critérios Específicos de Classificação 
 

Grupo I 
 

A. Exercício Certo/ Errado (3x0,3%=1,8%) 

1. c 

2. c 

3. a 

 

B. Exercício Certo/ Errado (6x0,7%=4,2%) 

get dressed 

have breakfast 

      do homework 

      have a shower 

watch TV 

goes to bed 

 

 

C. Exercício Certo/ Errado (8X0,5%= 4$) 

Jason (1) loves sports very much. In his (2) free time he plays volleyball and he (3) does gymnastics. On 

(4)Monday and (5) Wednesday he goes (6) surfing. His best friend, Ryan, likes (7) listening to music. He 

has piano lessons because he likes music very much.  

At the weekend they (8) usually go to concerts. 
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Grupo II 

A. Exercício Verdadeiro/Falso (8x 2%=16%) 

.Certo/ Errado 

a) true 

b) false 

c) true 

d) true 

e) false 

f) true 

g) false 

h) true 

 

B. Perguntas de interpretação sobre o texto (5x3%-15%) 

Conteúdo- 1,5% - Certo/ Errado. 

Forma- 1,5% - desconto máximo de 0,5%, por erro ortográfico. 

a) Monique is from Paris/ France. 
b) London taxis are black. 
c) Yes, there are. 
d) The Coopers live at number 88, Pont Street, near Oxford Street. 
e) She goes to school by underground. 

 
C.  Formular perguntas adequadas às respostas dadas (2x3%=6%) 

Conteúdo- 1,5% - Certo/ Errado. 

Forma- 1,5% - desconto máximo de 0,5%, por erro ortográfico. 

a) What time does she get up? 
b) What does she do after dinner? 
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Grupo III 

A. Transformação de frases no singular para o plural (5x3%=15%) 

.Certo/Errado 

a) She has got cats. 
b) He loves foxes. 
c) She prefers fish. 
d) He doesn’t like wolves. 
e) She has got babies. 

 

B. Preenchimento de espaços em branco com “Wh-Questions” (6x2%=12%) 

.Certo/Errado 

a) Where 
b) Whose 
c) What 
d) How 
e) Who 
f) Why 

C. Preenchimento de espaços em branco- tempos verbais ( Past Simple Tense). (4x2%=8%) 

.Certo/Errado 

a) photographed 
b) was 
c) finished 
d) didn’t spend 

 

Grupo IV 

A. Preenchimento de um quadro com quatro áreas de vocabulário. Cada quadro tem três respostas 
corretas. (12x0,5%=6%) 

.Certo/Errado 

 

Food and drinks 

 

House objects 

 

Jobs 

 

Means of 
transport 

milk 

grapes 

yoghurt 

bed 

toilet 

fridge 

vet 

teacher 

doctor 

 

car 

bike 

boat 
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Grupo V 

A. Preenchimento com a opção de pergunta (5x1%=5%) 

.Certo/Errado 

a) Where do you live now? 
b) Why did you move there? 
c) Do you practise any sport? 
d) Are you alone? 
e) When will you go back to London? 

Grupo VI 

A. Redação de um texto (25 a 35 palavras)a partir do tema dado. 

O examinando trata o tema de forma clara, apresentando boa 
organização das ideias. Apresenta correção morfossintática e 
vocabulário rico e apropriado. Escreve com muito poucos ou nenhuns 
erros de grafia e pontuação. 

11 a 17 % 

O examinando trata o tema de forma relativamente clara, embora com 
alguma deficiência na organização das ideias e incorreções 
morfossintáticas. Emprega vocabulário comum, pontualmente não 
apropriado, escrevendo com alguns erros de grafia e pontuação. Os 
erros que ocorrem não prejudicam a compreensão da mensagem. 

3 a 10 % 

 

O examinando não tratou o tema proposto, ou a mensagem é inteligível. 0 % 

Resposta individual 

 

 

 

 
 

 

 


