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1. Objeto de avaliação (Objetivos e Conteúdos) 

Tendo por referência as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a prova a que esta informação se refere, incide nos 

conhecimentos e nas competências enunciados no Programa de Francês, na aprendizagem definida 

para o final do Ensino Básico – nas Competências Essenciais – Línguas Estrangeiras e no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001).  
A prova é constituída pelas componentes escrita e oral.  

A componente escrita permite avaliar a proficiência dos examinandos em língua francesa nas 

competências de compreensão da oralidade, produção, interação e mediação escritas e controlo da 

competência linguística.  
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2. Estrutura/ Cotações/ Critérios de classificação 

 

 

Objetivos Conteúdos Estrutura Cotações Critérios de classificação 

Compreender 

um texto oral 

Texto relacionado 

com a identificação, 

apresentação e 

descrição física e 

psicológica 

I 

1. Selecionar a 

opção correta 4 × 3p = 12p 
Resposta correta: 3 pontos. 

Resposta incorreta: 0 pontos. 

2. Selecionar as 

opções corretas 9 × 2p = 18p 
Resposta correta: 2 pontos.  

Resposta incorreta: 0 pontos. 

Compreender 

um texto escrito 

Texto relacionado 

com a apresentação e 

descrição física e 

psicológica 
II 

1. Verdadeiro / 

Falso 5 × 2p = 10p 
Resposta correta: 2 pontos.  

Resposta incorreta: 0 pontos. 

2. Ligar frases 

mediante o 

sentido do texto 

5 × 2p = 10p 

Resposta correta: 2 pontos.  

Resposta incorreta: 0 pontos. 

Aplicar os itens 

pragmáticos, lexicais  

e gramaticais tratados 

Artigos definidos e 

indefinidos 

III 

1. Selecionar a 

opção correta 2 × 2p = 4p 
Resposta correta: 2 pontos 

Resposta incorreta: 0 pontos. 

Feminino dos nomes e 

dos adjetivos 

2. Escrever as 

frases no feminino 
2 × 4p = 8p 

Resposta correta: 4 pontos.  

Resposta parcialmente correta: 2 

pontos. 

Resposta incorreta: 0 pontos. 

A frase negativa 

«ne… pas» 

3. Escrever as 

frases na forma 

negativa 2 × 4p = 8p 

Resposta correta: 4 pontos.  

Resposta parcialmente correta: 2 

pontos. 

Resposta incorreta: 0 pontos. 

Os determinantes 

possessivos 

4. Completar com 

os determinantes 

possessivos 

4 × 1p = 4p 

Resposta correta: 1 ponto.  

Resposta incorreta: 0 pontos. 

O plural dos adjetivos 5. Completar com 

os adjetivos no 

plural 

3 × 1p = 3p 

Resposta correta: 1 ponto.  

Resposta incorreta: 0 pontos. 

Os verbos être e avoir 

no Presente do 

Indicativo 

6. Selecionar a 

opção correta 5 × 1p = 5p 

Resposta correta: 1 ponto.  

Resposta incorreta: 0 pontos. 

O Presente do 

Indicativo: verbos em 

-er 

7. Completar com 

os verbos no 

Presente do 

Indicativo 

5 × 1p = 5p 

Resposta correta: 1 ponto.  

Resposta incorreta: 0 pontos. 

Produzir um texto 

escrito de 20 a 30 

palavras. 

Retrato: apresentação, 

descrição física e 

psicológica 

IV 

Produzir um texto 

sobre si mesmo ou 

outrem, fazendo 

uma descrição 

física e 

psicológica 

 

 

 

 13p 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 100% 

11-13 pontos: Texto organizado e 

simples, respeitando as indicações 

dadas; erros de estrutura e de 

ortografia irrelevantes. 

6-10 pontos: Texto simples, 

respeitando as indicações dadas; 

alguns erros de ortografia e de 

estrutura que não prejudicam a 

clareza do texto. 

1-5 pontos: Texto muito elementar, 

não respeitando na totalidade as 

informações fornecidas; erros 

frequentes de ortografia e 

morfossintaxe, prejudicando por 

vezes a clareza do texto. 

0 pontos: Não obedece ao tema 

proposto; revela deficiências graves 

ao nível de estrutura e ortografia. 
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3. Duração 

Compreensão oral: 

Compreender um diálogo simples e responder a questionários de compreensão (duas audições) : + - 25 

minutos 

Compreensão e produção escrita: 

Responder a questionários de compreensão a partir de documentos escritos, aplicar itens gramaticais e 

redigir um texto: + - 65 minutos 

A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite. 

 

 

 

 

 


