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FRANCÊS – 7.º Ano de Escolaridade – Turmas A e B 
Duração: 60 minutos 

24 de fevereiro de 2022 
 

Organizador/ Domínio Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes Estrutura Cotação Critérios Gerais de Correção/ 

Classificação 
 

Domínio I 
 

Leitura/  
Compreensão escrita (DI) 

 
Compreender global e 

parcialmente textos escritos 
desconhecidos, nos quais 

predominam as temáticas, o 
vocabulário e as estruturas 

lecionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio II  
 

Léxico e gramática (DII) 
 

Saber aplicar vocabulário e 
estruturas gramaticais 

adequadas; 
Dominar o vocabulário e as 

estruturas gramaticais 
lecionadas. 

 
Domínio I 
 
Leitura/  
Compreensão escrita (DI) 
 
La famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domínio II  
 
Léxico e gramática (DII) 
 
Les liens de parenté; 
La phrase négative; 
Le féminin des noms et des adjectifs; 
Les nombres cardinaux de 0 à 100; 
Les articles définis et indéfinis; 
Les adjectifs possessifs; 
Les mots interrogatifs; 
Le présent de l’indicatif: 
- verbes réguliers terminés en « -er »; 
- verbes irréguliers «être», «avoir» et «aller»;  
- verbes pronominaux. 
 

 
Domínio I 

 
Leitura/ 

Compreensão escrita 
(DI) 

 
Itens de resposta 

fechada: 
Escolha múltipla; 
Completamento; 

Associação/ 
Correspondência; 

Verdadeiro / Falso; 
Citação; 

Ordenamento; 
Procura de 
referentes; 

Perguntas de 
interpretação. 

 
 

Domínio II  
 

Léxico e gramática 
(DII) 

 
Itens de resposta 

fechada: 
Escolha múltipla; 

Legendagem; 
Completamento; 

Associação/ 
Correspondência; 

Ordenamento; 
Reescrita; 

Construção de 
frases. 

 

 
100p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100p 

Na correção da prova avaliar-se-á: 
- A adequação da resposta; 
- A capacidade de análise e de síntese; 
- A Utilização correta e adequada do 
vocabulário específico do tema; 
- O rigor e a profundidade dos 
conhecimentos lexicais e 
morfossintáticos. 
 
Na correção da prova, como fatores 
de desvalorização, ter-se-á em conta: 
- Os erros de ortografia, de morfologia 
e de sintaxe; 
- As respostas vazias de sentido 
mesmo que a forma esteja correta; 
- A escolha lexical inadequada ou o 
decalque de estruturas características 
da Língua Materna; 
- A ausência de resposta implicará a 
desvalorização total. 

 
Material Autorizado Folha de prova; Caneta de tinta azul ou preta. 

Observações Não é permitido usar o dicionário. 

 


