Ano letivo 2017-2018
Matriz
Teste de avaliação de Alemão – 11.º ano 23/11/2017
Domínios/conteúdos temáticos e
gramaticais
Themen

Teil 1

Todos os temas do 10.º ano

Hören

120 minutos

Tipologia de itens
- Escolha múltipla
- Ordenar imagens
- Associação simples / múltipla

pontos

30

Teil 1
- Zurück zur Schule
- Falar acerca de acontecimentos no
presente e no passado;
- estabelecer comparações;
- exprimir opinião;
- falar de gostos pessoais, férias, viagens
e locais favoritos;
- falar dos seus passatempos e
ocupações de tempos livres;
- falar de viagens / férias;
- descrever cidades e locais;
- dar conselhos/dicas;
- falar dos problemas do meio ambiente e
possíveis soluções.

- Agrupar afirmações / palavras /
expressões por categorias
- Associar mensagens verbais a
representações visuais e gráficas
A.
Wortschatz / - Completar frases/textos com palavras
Grammatik dadas
- Construir frases a partir de palavras
isoladas
- Legendar imagens
- Listar itens por ordem de interesse/
importância/utilidade
- Localizar elementos estranhos a um
conjunto/texto
- Exercícios de escolha múltipla
Teil 2

30

Grammatik
(Todos os itens gramaticais
abordados até ao momento, com
especial incidência em:)












B. Lesen

- Exercícios de Verdadeiro/Falso
- Exercícios de sinonímia
- Perguntas de resposta curta
- Reescrita de frases
- Completar frases
- Preencher diagramas/tabela
- Exercícios de escolha múltipla

Präsens von trenn- und
untrennbare Verben;Präteritum
von haben und sein;
Komparation (Adjektive und
Adverbien);
Teil 3
- Preenchimento de tabelas;
Modalverben;
Schreiben - Completamento de diálogos;
Personal- und
- Escrita de pequenos textos de tipologia
Possessivpronomen (Nominativ,
diversificada (postal, carta, email,...).
Akkusativ, Dativ);
Präteritum von haben und sein;
Perfekt mit haben un sein;
Dass- und Ob- Sätze;
Reflexivpronomen (AKK);
Adversativkonjunktion sondern;
Kausalsatz mit denn, weil;
Adjektivdeklination mit ein-, kein-,
mein-.
Documentos de Suporte
Manual; Caderno de Atividades; apontamentos no Caderno Diário + fichas de trabalho
disponibilizadas pela Professora.

60

20
60

Observações
O desrespeito pelo tema e tipologia da composição implica a atribuição de zero pontos.
É permitido o uso de dicionários bilingues e unilingues.
A professora, Liliana Gomes

