Ano Letivo 2017/ 2018
5.º Teste de Avaliação de Francês – 8.ºano
15 de maio de 2018
Duração: 60 minutos
Domínios / Conteúdos

Estrutura
(sugestão de tipologia de questões)

Percentagem

Conteúdos Temáticos:

Questões de:
-

Unité 1 : Les jeunes et l’argent de poche / Les jeunes
et la mode
Unité 4 : Les jeunes et le commerce / Les jeunes et la
publicité

- legendar imagens
- verdadeiro / falso
- associação de ideias

Atividade A – Vocabulário


- associar frases

50%

- escolha múltipla
Aplicar conhecimentos de vocabulário dos
conteúdos temáticos acima indicados

- completar ideias
- completar frases

Atividade B - Leitura / Compreensão escrita




Interpretar / Explicar o sentido de um texto
Identificar / Aplicar vocabulário adequado
Selecionar informação adequada.

- relacionar palavras / frases
- interpretação.

Atividade C – Gramática
 Aplicar conhecimentos gramaticais:
-

Les degrés des adjectifs
L’expression de l’hypothèse
Les déterminants et les pronoms démonstratifs
Les déterminants et les pronoms possessifs

Questões de:
-

completar espaços
ordenar frases
associar frases
selecionar palavras
transformar palavras / frases
relacionar palavras / frases

30%

Atividade D – Expressão escrita
Produção de um texto, com um mínimo de 70 e um
máximo de 90 palavras.
 O tema da composição está relacionado com
os conteúdos temáticos acima indicados.
- Deves ter atenção aos seguintes aspetos:
ortografia, pontuação, estrutura das frases e dos
parágrafos, coerência e coesão textual, tipologia
textual.

- Produção de um texto de acordo com
o tema e tipologia enunciado, com
informação pertinente, linguisticamente
correto e respeitando os limites de
extensão requeridos.
- O não cumprimento da extensão de
palavras será desvalorizado até 2
pontos.
- O desvio ao tema / tipologia implica a
atribuição de 0 pontos.

20%

Documentos de Suporte:
- Manual escolar À Toi! 8.º ano
- Apontamentos no Caderno Diário
- Manuais / Apontamentos de 7.º ano (facultativo)
Observações
 Prova a ser resolvida em folha normalizada, modelo do IEJ.
 Prova com versões
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