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Ano Letivo 
2021/2022 

Informação - Prova a Nível de Escola  
(De acordo com a Secção III, Capítulo II, Art.º 35º do Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março de 2022) 

Código de Prova: 16 Disciplina: Francês 

Tipo de Prova: 

 

 X Escrita  Oral  Prática 
 

Ano(s) de Escolaridade: 
  

9º ano 
 

Duração da Prova Escrita: 90 min Duração da Prova Oral: _____ min 

Duração da Prova Prática: _____ min Tolerância: _____ min  

 

Objeto da avaliação 

Pretende-se, com esta prova, avaliar/verificar:  

 

§ A capacidade de compreensão de um texto relacionado com um tema do programa, bem 

como o correto entendimento das indicações e perguntas apresentadas; 

§ A seleção de informações-chave do texto adequadas às questões propostas e sua 

apresentação de forma pessoal; 

§ A correção formal da expressão escrita, no âmbito lexical e morfossintático; 

§ O emprego correto de estruturas morfossintáticas; 

§ A capacidade de expressão escrita e de criatividade, ao serviço da redação de um texto sobre 

um tema do Programa.  

Conteúdos Programáticos 

Temáticos 

• Culture et esthétique; 

• Vie active; 

• Science et Technologie. 

Gramaticais 

 
• Les modes et les temps verbaux étudiés: 

• Indicatif – présent, futur simple, passé composé ; 

• Le féminin des noms et des adjectifs; 
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• Le pluriel des noms et des adjectifs; 

• La négation ; 

• Les déterminants  possessifs. 

Estrutura da Prova 

• Grupo I- A- Exercícios de compreensão geral do texto (escolha múltipla, verdadeiros/falsos, 

completamento de frases de acordo com as ideias do texto); 

            Grupo I- B- Questões de interpretação; 

• Grupo II- Exercícios de aplicação gramatical (completar espaços ou frases, transformar 

frases); 

• Grupo III- Composição com dois temas alternativos (entre 60 a 80 palavras). 

 

Cotações 

I................... 50 pontos 

II.................. 25 pontos 

III................. 25 pontos 

Critérios de Classificação 

I - Compreensão e interpretação 

Este grupo pretende verificar e avaliar: 

• A capacidade de compreensão de um texto relacionado com um tema do programa; 

• O correto entendimento das indicações e questões referentes ao texto apresentado; 

• A seleção de ideias-chave do texto em função das questões propostas; 

• A capacidade de expressar estas ideias-chave de uma forma pessoal; 

• A correção formal da expressão escrita, no âmbito lexical e morfossintático. 

São fatores de desvalorização: 

• O vazio de conteúdo; 

• O emprego incorreto de vocabulário; 

• Os erros ortográficos; 
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• A resposta consistindo na transcrição das frases do texto, quando tal não tenha sido 

solicitado. 

 

II – Exercícios de aplicação gramatical 

           Este grupo pretende avaliar se o aluno: 

• Identifica, domina e utiliza com correção as estruturas morfossintáticas da língua 

francesa constantes no Programa. 

A cotação deverá ser distribuída de forma equitativa pelas diferentes questões deste grupo. 

III - Composição 

Este grupo pretende avaliar se o aluno: 

• Compreende os enunciados propostos em alternativa; 

• Desenvolve ordenadamente e de forma lógica o tema escolhido; 

• Utiliza vocabulário adequado ao tema selecionado; 

• Aplica, de forma correta, as estruturas morfossintáticas da língua francesa; 

• Revela clareza e originalidade. 

São fatores de desvalorização: 

• O afastamento do tema proposto/vazio de conteúdo (o afastamento integral implicará a 

desvalorização total da composição); 

• O emprego incorreto e repetitivo de vocabulário; 

• Os erros ortográficos e de sintaxe; 

• A falta de originalidade e clareza; 

• O desrespeito pelo número de palavras indicado. 

 

Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância. 

Material a utilizar 

Não é permitido o uso de dicionários unilingues ou bilingues durante a realização da prova. 

Deve ser usada esferográfica de tinta de cor azul escura ou preta. 

 

Publicado em 26/04/2022 
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