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Ano Letivo 
2019/2020 

IInnff oorr mmaa çç ãã oo-- PP rroo vvaa   EE sscc rr iittaa   ddee   EE qq uu iivv aa llêê nncciiaa   àà   FF rree qq uuêê nncc iiaa     
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 05 de março de 2020) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

 X Geral   Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Prova e Disciplina: 365 – Francês (continuação) 

Anos de Escolaridade: 10º e 11º ano  

Duração da Prova: 90 minutos  

 
A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS EXAMINANDOS NOS 
SEGUINTES DOMÍNIOS: 
• compreensão dos textos escritos, do conteúdo das perguntas e das indicações dadas; 
• capacidade de interpretação evidenciada através da seleção de ideias-chave que, de forma 
adequada, conduzam à formulação correta da resposta; 
• utilização pertinente do vocabulário específico inerente aos temas abordados; 
• emprego adequado de estruturas morfossintáticas; 
• correta aplicação de conhecimentos morfossintáticos numa perspetiva comparativa das línguas 
portuguesa e francesa; 
• respeito pela coesão textual, desenvolvendo ordenadamente o tema proposto; 
• correção, clareza, originalidade e criatividade. 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos) 
Conteúdos lexicais: 
10º ano 

Parcours 2 - Expériences et parcours: 
              - unité 4 – trouver sa place; 
            - unité 5 – choisir un métier. 
 
11º ano 

Dossier 1 - information et communication: 
                - unité 1 - globalisation; 
                  - unité 3 - manipulation; 
 

Dossier 2 – Science, technologie et environnement 
       - unité 4 – qualité de vie 

                 
Conteúdos gramaticais: 
           - les temps verbaux de l'indicatif; 
           - la phrase interrogative; 
           - le conditionnel présent; 
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           - le féminin et le pluriel des adjectifs; 
           - Les pronoms Y et EN ; 
           - les expressions de la cause et de la conséquence; 
           - le discours direct et indirect; 
           - les déterminants et les pronoms possessifs; 
           - les déterminants et les pronoms démonstratifs; 
           - les adverbes de manière ; 
           - les pronoms relatifs variables et invariables. 
            - Les conjonctions de coordination. 
  
 

ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS 
A prova é constituída por três grupos: 

Parte A - Compreensão escrita. 
Parte B - Mediação e Interação. 
Parte C - Produção escrita. 

 
Tipologia das questões por grupo: 
 

Parte A 
- Questionário de compreensão geral com base em pequenos textos. 
- Texto sobre uma das temáticas mencionadas nos conteúdos lexicais desta informação-exame. 
- Questionário de compreensão e interpretação (completamento de textos, associações, questões 
de escolha múltipla, questões suscitadas pela temática do texto, questões de resposta curta) 
 

Parte B 
- Tradução. 
- Exercícios sobre os conteúdos gramaticais. 
 

Parte C 
- Comentário com base nos conteúdos lexicais referidos nesta informação-exame. 
 
A cotação total da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma por cada um 
dos grupos: 

Parte A - 90 pontos 
Parte B - 60 pontos 
Parte C - 50 pontos 

 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho a que correspondem 
cotações fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas. 
 
Nos itens que permitem variações nas respostas dos examinandos, preveem-se níveis intermédios de 
cotação que não se encontram descritos.  
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As respostas que não correspondam exatamente à chave apresentada / ao modelo proposto, mas 
que sejam consideradas cientificamente válidas, devem ser classificadas. 
 
Nos itens de resposta fechada, é atribuída a classificação zero às respostas que indiquem mais 
opções do que a(s) pedida(s), ainda que nelas esteja incluída a opção correta.  
Nestes itens, se a resposta não for manifestamente inequívoca, deve ser atribuída a cotação de zero 
pontos. 
 
Nos restantes itens dos Grupos A, B e C, são enunciados descritores específicos correspondentes aos 
diferentes níveis. No item de produção escrita do Grupo C, são considerados, separadamente, 
descritores e respetivos níveis (N1, N2, N3, N4 e N5) para a competência pragmática e para a 
competência linguística. 
 
No item de produção escrita (Grupo C), se o examinando não abordar o tema proposto, a resposta é 
totalmente desvalorizada.  
 
A qualquer resposta que apresente um desempenho inferior ao mais baixo nível descrito é atribuída 
a cotação de zero pontos. 
 

MATERIAL A UTILIZAR 
 
- Caneta de cor azul ou preta.  
- Não é permitido o uso de lápis nem de corretor.  
- Dicionários unilingues e / ou bilingues. 
 

DATA DA PUBLICAÇÃO: 22 de maio de 2020 
 
 


