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Modalidade: Prova escrita Duração da prova: 135 minutos

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
Áreas socioculturais

 Information et communication
 Sciences, technologies et

environnement
 Samba (film)

Conteúdos morfossintáticos
 Mode et temps verbaux:

 indicatif: présent, futur, passé
composé, imparfait

 conditionnel présent et passé
 Pronoms personnels,

démonstratifs, possessifs et
relatifs

 Prépositions
 Adverbes
 Expressions de localisation dans

l'espace et le temps
 Expression de la cause, de la

conséquence, du but et de la
comparaison

 Apreender o sentido global de um
texto escrito.

 Identificar e/ou selecionar
informação explícita e implícita.

 Formular respostas corretas no seu
duplo aspeto de forma e conteúdo.

 Mobilizar corretamente estruturas
morfossintáticas, lexicais e
ortográficas em atividades
específicas.

 Produzir um discurso escrito correto
nos planos textual, lexical,
morfológico, sintático e ortográfico a
partir do texto e/ou emitindo uma
opinião pessoal.

 Desenvolver com clareza o tema
proposto.

Grupo I
 identificação de afirmações

verdadeiras e falsas
 resposta a itens de escolha

múltipla
 resposta a perguntas sobre o

texto
 ordenação, completamento,

reformulação, associação ou
correspondência entre
elementos do texto e/ou
decorrentes do texto

Grupo II
 preenchimento de lacunas

em frases
 transformação de frases
 ordenação/articulação de

frases

Grupo III

 Produção escrita de um texto
em língua francesa (120 a
150 palavras), sendo
propostos dois temas em
alternativa

Grupo I
85 pontos

Grupo II
65 pontos

Grupo III
50 pontos

• Conformidade com o tema e o tipo de
exercício proposto;

• Correção das respostas no seu duplo aspeto
de conteúdo e forma;

 Precisão e coerência da informação
selecionada;

 Estrutura do discurso;

• Utilização de vocabulário adequado;

• Aplicação correta das estruturas gramaticais;

 Correção linguística;

• Fatores de desvalorização:
 vazio de conteúdo e/ou afastamento do

tema;
 falta de organização e clareza;
 erros morfossintáticos e ortográficos;
 desrespeito pelo número de palavras.

Modalidade: Prova escrita e prova oral Duração da prova escrita: 135 minutos
Duração da prova oral: 15 a 25 minutos

Material a utilizar: Dicionário bilingue ou monolingue


