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HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA TESTE DE NIVELAMENTO DE 

LÍNGUA FRANCESA – NÍVEL A-1 – fase 1 
 

1. AS INSCRIÇÕES ABAIXO FORAM HOMOLOGADAS PARA A O 
TESTE DE NIVELAMENTO DE LÍNGUA FRANCESA – NÍVEL A-1 – 

fase 1 
01 Anderson Ervino Schwertner 
02 Hiago Henrique da Silva 
03 Jéssica Buzatto Prudencio 
04 José Henrique Gomes Marques 
05 Juliana Raupp dos Reis 
06 Leticia Berti de Souza 
07 Liliana Grubel Nogueira 
08 Mariana Aparecida Caniatto 
09 Murilo Moreira de Souza 
10 Pablo Henrique Perondi 
11 Sara Fernanda Zan 

 
2. DO CONTEÚDO DA PROVA 

 
Exigem-se as capacidades linguísticas da língua francesa relacionados ao nível A-1 

do Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas: o aprendiz é capaz de 

interagir de modo simples, fazer perguntas e dar respostas sobre ele próprio e sobre os 

seus interlocutores, sobre o local onde vive(m), sobre as pessoas que conhece(m), sobre 

as coisas que possui(em), intervir ou responder a solicitações utilizando enunciados 

simples acerca das áreas de necessidade imediata ou de assuntos que lhe são muito 

familiares. 

São exemplos de atividades linguageiras exigidas para o nível A-1: saber se 

apresentar e apresentar uma terceira pessoa (idade, nome, profissão, nacionalidade); 

reconhecer os números e saber empregá-los em contextos específicos (horas, 

localização, especificar quantidades em compras); saber solicitar e dar localizações de 



endereços. 

3. ETAPAS DA PROVA 
 

A prova possui duas etapas: a) uma escrita em língua francesa, com exercícios de 
recepção oral (exercícios de escuta) e de produção escrita (valor de 0 a 100); b) 
entrevista em língua francesa (valor de 0 a 100). A média das avaliações será a divisão 
simples entre as notas. As duas provas poderão ocorrer no mesmo dia, de maneira 
subsequente. A nota mínima para a classificação será nota 6,0. 

 
4. DATA E LOCAL DA PROVA 

 
A prova escrita acontece dia 08 de março de 2019, das 14h às 16h, no bloco H-35, sala 
02, auditório do DLM.  
A entrevista ocorre dia 08 de março de 2019, das 16h às 18h, no bloco H-35, sala 02, 
auditório do DLM.  
 

5. RESULTADOS E RECURSOS 
 

Os resultados do teste de nivelamento serão publicados no link: 

https://pfiuem.wixsite.com/pfiuem, no dia 11/03/19. 

Os recursos devem ser entregues por escrito no dia 12/03/19, das 14h às 16h, no 

Bloco G-34, sala 106-B, do campus sede da Universidade Estadual de Maringá. 

O resultado do(s) recurso(s) será publicado em 14/03/19 no link: 

https://pfiuem.wixsite.com/pfiuem 

 

6. MATRÍCULA 
 

A matrícula será no dia 15/03/19, das 14 às 16h, no Bloco G-34, sala 106-B, do 

campus sede da Universidade Estadual de Maringá. O formulário para preenchimento 

da matrícula será divulgado juntamente com o resultado das provas. 

 
 
PUBLIQUE-SE. 
 
 

Maringá, 27 de fevereiro de 2019. 
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