#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 15

ANO(S)

10.º e 11.º
anos / 1.º e
2.º anos de
Formação

DISCIPLINA Inglês

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA
Compreensão oral: interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções
do(a) autor(a) e informação explícita e implícita em diversos tipos de texto;
Compreensão escrita: ler e compreender diversos tipos de texto, dentro das
áreas temáticas apresentadas, recorrendo, de forma adequada, à informação
visual disponível;
Produção oral: exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas
apresentadas
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL
Reconhecer realidades interculturais distintas: Desenvolver a consciência do
seu universo sociocultural e como este se relaciona com os universos culturais
dos outros.
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA
Comunicar eficazmente em contexto: adaptar o discurso ao registo do
interlocutor.

Título/Tema(s) do Bloco

Language diversity

A. Define language diversity.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

INDEFINITE ARTICLE, DEFINITE ARTICLE and ZERO ARTICLE
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A. Choose the right answer.
1. When we have already identified the noun we are referring to in a previous sentence,
we use ______.
a) a
b) --c) the
2. With names of people and countries we normally use _________.
a) a
b) no article
c) the
3. When we refer to a general thing, and not something specific, we use ___.
a) a
b) no article
c) the

B. Fill in the gaps with the indefinite article, definite article or zero article.

1. We had ______ very nice meal. ______ cheese was exceptionally good.
2. Are you interested in ______ science or ______ music?
3. They got married but ______ marriage wasn’t very successful.
4. Do you know any of ______ people who live across ______ road?
5. After ______ work the boss usually invites his staff to ______ pub.
6. When mom was ill ______ lot of her friends came to ______ hospital to visit her.
7. Many people hate ______ violence, but they like to watch it in ______ movies.
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