
 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Direção Regional da Educação 

 

1 

 
 

1. Objeto de avaliação 
 

Verificar / avaliar se o aluno é capaz de:  
 

• Ler expressivamente; 

• Compreender o sentido global do texto; 

• Responder, de forma coerente e articulada, a questões sobre o texto e a 
composição do teste escrito; 

• Produzir um discurso oral correto em termos formais e lexicais; 

• Adequar o discurso à situação comunicativa. 
 
 

2. Conteúdos lexicais 
 

▪ La vie sociale:  

 - information et médias;  

 - espaces culturels.  
 

▪ La vie scolaire:  

 - types de formation: diversité et innovation.  
 
 

3. Estrutura da prova  
 

A prova é constituída por três partes. 
 

Parte A – Leitura de um texto da parte A do exame escrito. 
Parte B – Respostas a um questionário sobre o texto. 
Parte C – Exploração das temáticas descritas em “conteúdos lexicais” deste 
documento, através da resposta a um questionário. 

 
 

4. Critérios de classificação / Cotações 
 

Os critérios de classificação de cada uma das partes estão organizados por níveis 
de desempenho, a que correspondem cotações fixas, não podendo ser atribuídas 
cotações diferentes das indicadas.  

Ano Letivo 
Informação-Exame Oral de Equivalência à Frequência  

(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de fevereiro) 

2018/2019 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 x Ciências Humanas  x Ciências Exatas 

  

  

 x Geral   Específica  x Geral   Específica 

  

Código de Exame e Disciplina: 971 – Francês (iniciação)  

Bloco: II  

Duração da Prova: 25 minutos  
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NÍVEIS DE DESEMPENHO 
 

Leitura Expressiva Nível 

Lê expressivamente, com uma dicção clara e audível. Apresenta fluência, 
ritmo e entoação adequados ao texto, respeitando a pontuação. 

40 

 32 

Lê com alguma expressividade, podendo revelar falhas na articulação das 
palavras. Nem sempre respeita a pontuação, afastando-se, por vezes, do 
ritmo e da entoação adequados ao texto. 

 
24 

 

 16 

Lê inexpressivamente, revelando muitas falhas na articulação das 
palavras. Desrespeita as regras da pontuação e emprega ritmo e/ou 
entoação desajustados ao texto. 

8 

 

Expressão Oral Nível 

Expõe claramente as ideias, utilizando um discurso adequado à situação 
comunicativa. Usa um vocabulário variado, evidenciando um bom 
domínio das estruturas sintáticas. Demonstra capacidade de 
reformulação do discurso. Utiliza uma pronúncia correta no seu discurso. 

40 

 32 

Expõe as ideias de forma satisfatória, utilizando um discurso adequado à 
situação comunicativa. Usa um vocabulário pouco variado, 
desrespeitando, por vezes, as estruturas sintáticas. Mostra algumas 
dificuldades na reformulação do discurso. Utiliza uma pronúncia 
satisfatória no seu discurso. 

24 

 16 

Não é capaz de expor claramente as ideias, utilizando um discurso nem 
sempre adequado à situação comunicativa. Usa um vocabulário pobre e / 
ou repetitivo, revelando com frequência desconhecimento das estruturas 
sintáticas. Apresenta dificuldades na reformulação do discurso. 
Apresenta um desvio significativo em relação à pronúncia francesa. 

8 
 

 

Domínio do conteúdo Nível 

Seleciona de forma pertinente a informação. É capaz de reformular o 
discurso, ao nível do conteúdo. Revela um bom domínio dos conteúdos 
abordados. 

120 

 96 

Seleciona a informação, embora nem sempre de forma pertinente. É 
capaz de, por vezes, reformular o discurso, ao nível do conteúdo. Revela 
um domínio suficiente dos conteúdos abordados. 

72 

 48 

Não seleciona informação de forma pertinente. É incapaz de reformular o 
discurso, ao nível do conteúdo. Revela um domínio insuficiente dos 
conteúdos abordados. 

24 

 

5. Material 
 
Só poderá ser utilizado o material fornecido pelo júri. 

 
               Data de publicação: 14 de maio de 2019 

 


