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1. INTRODUÇÃO 
Os objetivos e conteúdos a avaliar pela componente específica de Francês da prova de 
ingresso orientam-se na especialidade pelos conteúdos discursivos, lexicais, 
morfossintáticos e de áreas de referência sociocultural, como definidos nos programas 
oficiais homologados pelo Ministério de Educação (Departamento do Ensino Secundário) 
para os 10.º, 11.º e 12.º anos de Francês da Formação Geral e da Formação Especifica (Nível 
de Continuação), elaborados por Cristina Avelino Filomena Capucho, Francine Arroyo, 
Josete Antunes de Oliveira, Manuela Sousa Tavares, Maria Teresa Cardoso Valente, Zélia 
Sampaio Santos (Coordenadora), homologado em 2004. 
A Componente Específica de Francês avalia as três vertentes da competência de 

comunicação: linguística através da estrutura e funcionamento da língua francesa, 

discursiva através da leitura (compreensão e interpretação de textos) e da expressão 

escrita. 

 

2. OBJETIVOS E CONTEÚDOS 
Os objetivos e conteúdos a avaliar pela componente específica da prova de ingresso 

orientam-se na especialidade pelos conteúdos discursivos, lexicais, morfossintácticos e de 

áreas de referência sociocultural, como definidos nos programas oficiais homologados pelo 

Ministério de Educação (Departamento do Ensino Secundário) para os 10º, 11º e 12º anos 

de Francês da Formação Geral e da Formação Especifica (Nível de Continuação), elaborados 

por Cristina Avelino Filomena Capucho, Francine Arroyo, Josete Antunes de Oliveira, 

Manuela Sousa Tavares, Maria Teresa Cardoso Valente, Zélia Sampaio Santos 

(Coordenadora), homologado em 2004. 

3. ESTRUTURA E ITENS  
A componente específica de Francês é constituída por três partes: 

 

Parte A –  Leitura, compreensão e interpretação 



Leitura e compreensão de um texto 
Perguntas de interpretação 
Exercício de vocabulário 
 

Parte B – Funcionamento da língua 

Exercício de gramática 
Exercícios de preenchimento de espaços 
Identificação e correção de erros 

Parte C – Escrita 

Exercícios a partir de um desses elementos: carta pessoal, texto articulado de forma simples 
sobre assunto conhecido. 
 

4. COTAÇÃO DA COMPONENTE ESPECÍFICA DA PROVA  
A Componente Específica é classificada numa escala de zero a vinte valores, e tem uma 

ponderação de 80% na classificação final, sendo os restantes 20% reservados para a 

Componente de Língua Portuguesa. Os vinte valores da Componente Específica distribuem-se 

do seguinte modo:  

Parte A 

8 Valores  

 

Parte B 

8 Valores  

 

Parte C 

4 Valores  

 

5. MATERIAL A UTILIZAR  
O examinando apenas pode usar na componente específica da prova, como material de 

escrita, caneta ou esferográfica de cor azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, lapiseira 

ou corretor. 

Não é permitido trazer dicionários monolingue e bilingue para a realização da componente 

especifica da prova. 

6. INDICAÇÕES ESPECÍFICAS 
Os candidatos deverão preparar-se tendo em conta os seguintes conteúdos: 

Leitura 

•pré-leitura: ativação de conhecimentos sobre o tópico e o género/tipo de texto e 

antecipação de sentidos a partir de indícios vários; 

•leitura: construção dos sentidos do texto; 

•pós-leitura: organização da informação e reinvestimento dos conhecimentos adquiridos. 

 



Funcionamento da Língua 

•Registo de língua; 

•Estudo da frase: frase complexa; relações de coordenação e subordinação; funções 

sintáticas; pontuação; 

•Morfologia: classes de palavras; os substantivos; o artigo; os adjetivos; os pronomes; os 

numerais; os verbos: os advérbios; as preposições e as conjunções. 

 

Comunicação verbal 

•Atos de fala; 

•Adequação discursiva; 

•Consistência léxico-gramatical; 

•Construção das ideias: pertinência, adequação, planificação, sequenciação, coerência e 

coesão; 

•Estruturação do discurso: pertinência, adequação, planificação, sequenciação, coerência e 

coesão; 

•Apresentação do texto: pertinência, adequação, planificação, sequenciação, coerência e 

coesão. 

Fontes: 

O texto base da componente específica da prova será extraído de um periódico de língua 

francesa. 

Recomenda-se, a título exemplificativo, a bibliografia base seguinte: 

 

Dicionários: dicionários em linha 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm ( Trésor de la Langue Française informatisé) 

http://www.lexilogos.com/ (Collection de dictionnaires) 

http://dictionnaire.tv5.org/ (Dictionnaire multifonctions) 

 

Gramáticas: gramáticas em linha 

http://www.lepointdufle.net/ (Répertoire de sites) 

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/links8lf.htm (Répertoire de ressources) 

http://grammaire.reverso.net/ (Grammaire interactive) 

http://www.leconjugueur.com/ (Tous les verbes) 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php 

(Apprendre en ligne avec les médias) 

 

Periódicos: 

Le Nouvel Observateur 

Le Monde de l’Education 

Le Courrier International 

Métro 

Le Monde 

 

Nota: Nas respostas com limite de palavras, para efeitos de contagem considera-se uma 

palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco. 
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