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COTAÇÕES 

Grupo 
Item 

Cotação (em pontos) 

I 
1. 2. 3. 

 
 

16 4 20 40 

II 
1. 2.1. 2.2. 2.3. 

 
 

6 6 12 16 40 

III Item único 
 

20 

Total 100 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na 
grelha de classificação.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos.  

Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 
a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que 
surgir em primeiro lugar.  

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 
elementos do que o(s) pedido(s), é considerada incorreta.  

Nos itens de construção – de resposta curta, de resposta restrita e de resposta extensa –, é atribuída a 
classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da 
qualidade do texto produzido.  

No item de construção de resposta extensa, os cinco níveis são considerados em dois parâmetros: 
competência pragmática e competência linguística. Nesse item, a competência linguística só é avaliada se 
o examinando tiver tratado o tema proposto e se o seu texto se situar, pelo menos, no nível 1 da 
competência pragmática. 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO 

I 
1. 16 pontos  
 

Professions Images Définitions 

Médecin D 5 

Cuisinier F 3 

Jardinier-paysagiste E 7 

Professeur B 9 

Pilote A 6 

Ingénieur H 8 

Guide touristique C 4 

Serveur I 1 

Entrepreneur G 2 

 

Letras e Números / 
Pontuação 

Critério 

16 x 1 ponto Certo / Errado 
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2. 4 pontos 
a. B 
b. A 
c. A 
d. B 
 

Alíneas / Pontuação Critério 

4 x 1 ponto Certo / Errado 
 
 

3. 20 pontos 
 

Le poulet N Les œufs J Le yaourt E Les pâtes K 

Le lait B La salade P Le soda D Les pommes Q 

Le fromage F Le gâteau I Les raisins R Le riz L 

Les fraises T Les poires S Les carottes O Le pain H 

L’eau A Le poisson M Le beurre G Le jus d’orange C 

 
 

Letras / Pontuação Critério 

20 x 1 ponto Certo / Errado 

 

II 

1. 6 pontos 
 

Ordenação da sequência Critério 

C – E – B 
A – F – D  

Certo / Errado 

 
 
2.1. 6 pontos 
a. Paul 
b. Henri 
c. Paul et Nadine 
d.  Françoise et Paul 
 

Alíneas / Pontuação Critério 

a. 1 ponto 
b. 1 ponto 
c. 2 pontos (1+1) 
d. 2 pontos (1+1) 

Os erros de transcrição ou decorrentes da redação de uma frase 
completa não devem ser descontados. 
Por cada nome errado indicado deve ser descontado 1 ponto até ao 
limite de 0 pontos por alínea. 
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2.2. 12 pontos 
a. V; «[Moi, je serai médecin et] je travaillerai dans l’humanitaire [,peut-être dans les Médecins sans 
frontières.]»; «Je veux aider les populations pauvres du monde entier.» ; «J’ai envie de faire quelque 
chose [, lutter contre les maladies qui tuent des millions de personnes, surtout en Amérique, en Asie et en 
Afrique.]» 
b. F; «Je ne sais pas encore ce que je veux être [, mais je m’intéresse beaucoup à l’environnement.]» ; 
«[plus tard, je serai scientifique,] peut-être biologiste ou chimiste.» 
c. V; «[Je n’aime pas étudier, même si] je sais qu’il est presque impossible de trouver un bon travail sans 
études.» ; «Toutes les rentrées je me dis : « cette année tu vas étudier, faire tes devoirs, participer en 
classe… »[, mais, après, je répète les mêmes erreurs de l’année précédente et je ne fais rien.]» 
d.  F; « Je suis athlète depuis mes 6 ans [dans le club de ma ville.]» 
 

Alíneas / Pontuação Critério 

4 x 3 pontos  
V/F = 2 pontos;  
citação: 1 ponto 

A citação só é considerada se a primeira parte da resposta (V/F) 
estiver correta. 
Devem ser consideradas corretas uma ou mais das citações acima 
apresentadas. 
Os erros de transcrição ou de cumprimento das regras de citação 
(uso de aspas) não devem ser descontados. 

 

2.3. 16 pontos 
a.  [Françoise / Elle veut travailler] dans l’humanitaire / dans les Médecins sans frontières / en Amérique, 

en Asie et en Afrique.] 

b. [Paul / Il veut devenir scientifique] parce qu’il s’intéresse [beaucoup] à l’environnement / c’est un 

domaine où il y a beaucoup à faire. 

c. [En septembre de chaque année, Nadine / Elle pense] étudier, faire ses devoirs, participer en classe. 

d. [D’après Henri / lui, pour réussir dans la vie, il faut] beaucoup travailler et être très discipliné. 

 

Alíneas / Pontuação Critério 

4 x 4 pontos  
 

Limita-se a transcrever (ex. a. Dans l’humanitaire.): 3 pontos 
Resposta incompleta (ex. b. Elle pense étudier. ou c. Il faut 
beaucoup travailler): 2 pontos 
3 erros de ortografia (incluindo acentuação): - 1 ponto 
2 erros de léxico ou morfossintáticos: - 1 ponto 
Os descontos por incorreções formais não podem exceder 2 pontos 
por alínea. 
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III 

Competência pragmática 

Níveis Descritores do nível de desempenho  Pontuação 

5 

Redige um texto claro, sobre o tema proposto, respeitando o formato textual 
exigido. Estrutura o texto, articulando as ideias de forma coerente e utilizando 
coesão textual. 
Refere a profissão, indicando as razões da sua escolha (pelo menos uma); 
apresenta as qualidades mais importantes (pelo menos duas) e o plano de 
estudos ou as competências pessoais necessárias. 

12 

4  10 

3 

Redige um texto nem sempre claro sobre o tema proposto, respeitando o 
formato textual exigido. Estrutura o texto, embora a organização das ideias nem 
sempre seja coerente. Utiliza alguma coesão textual. 
Refere a profissão e indica duas a três das seguintes: razões para a sua escolha; 
qualidades; estudos; competências. 

8 

2  5 

1 

Redige um texto abordando de forma muito vaga o tema proposto.  Pode não 
respeitar o formato textual exigido. Expõe de forma pouco articulada as suas 
ideias. 
Refere a profissão e/ou indica uma das seguintes: razões para a sua escolha; 
qualidades; estudos; competências. 

3 

 

Competência linguística 

Níveis Descritores do nível de desempenho  Pontuação 

5 

Utiliza recursos linguísticos adequados à temática e tipo de texto, transmitindo a 
informação precisa, mesmo que ocasionalmente revele alguma influência da 
língua materna na organização sintática, na seleção do vocabulário ou da 
pontuação. 
Evidencia um bom domínio das estruturas e formas gramaticais, não tendo erros 
que afetem a compreensão. 
A ortografia e a pontuação são geralmente precisas. 

8 

4  7 

3 

Utiliza recursos linguísticos suficientes e adequados à temática e tipo de texto, 
que permitem transmitir a informação com alguma precisão, mesmo que 
ocasionalmente revele alguma influência da língua materna na organização 
sintática, na seleção do vocabulário ou da pontuação.  
Evidencia um domínio razoável de estruturas e formas gramaticais simples, não 
tendo erros que afetem a compreensão.  
A ortografia e a pontuação são suficientemente precisas, não pondo em causa a 
compreensão do texto produzido. 

5 

2  4 

1 

Utiliza recursos linguísticos limitados e nem sempre adequados à temática e tipo 
de texto, revelando dificuldades na transmissão da informação de forma clara.  
Utiliza vocabulário simples, mas limitado, cometendo erros de forma sistemática.  
Utiliza com alguma correção estruturas simples, cometendo erros gramaticais 
que podem afetar a compreensão.  
A ortografia e a pontuação são frequentemente inadequadas ou insuficientes. 

2 

 


