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DISCIPLINA Inglês

COMPETÊNCIA COMUNICATICA
Compreensão oral: compreender um discurso fluido e seguir linhas de argumentação
dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas.
Compreensão escrita: ler e compreender diversos tipos de texto, dentro das áreas
temáticas apresentadas, recorrendo, de forma adequada, à informação visual disponível.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
Produção oral: produzir, de forma simples e breve mas articulada, enunciados para
descrever, narrar e expor informações e pontos de vista.
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA
Pensar criticamente: Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo lógico
e coerente, com apresentação de pontos de vista e opiniões, integrando a sua experiência
e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas.

Título/Tema(s) do Bloco

Social changes
A.

Answer the question.

1. What are the causes of social changes?
B. Circle the correct sentence.

1. The number of industries increased due to:
a) the decrease in births.

b) natural disasters.

c) the technological evolution.

2. The interdependence among nations has characterised:
a) the 19th century.

b) the 20th century.

c) the 21st century.

PREPOSITIONAL VERBS
A. Circle the correct sentence.
1. Nowadays youngsters are getting their jobs later in life so they depend ____ their
parents.
a) on.

b) of.

c) in.

2. Because we have all the commodities, we shouldn’t have reasons to complain ______.
a) of.

b) about.

c) on.

B. Fill in the gaps with the right prepositional verb.
1. Jack’s new novel will ___________________ next month. (come)
2. Paul and Susan ___________________ yesterday. (break)
3. That company ___________________ my uncle. (belong)
4. The match was ___________________ due to heavy rain. (call)
5. You had better ___________________ that word in the dictionary. (look)
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