Conteúdo do curso de francês para o CACD

O curso de Francês para o CACD é composto por 6 módulos: Básico Zero,
Básico 1, Básico 2, Intermediário 1, Intermediário 2 e Avançado.
Em cada um deles, você estuda tópicos gramaticais, lê textos, faz
traduções e versões, e escreve redações e resumos. Tudo isso com foco na
prova.
Além dos exercícios de correção automática, você tem exercícios de
correção individualizada, em que o Prof. Igor aparece em vídeo para
mostrar os seus erros e como você pode melhorar.
Quer saber o que vai estudar em cada módulo? É só continuar a leitura:
Básico Zero
Leçon 1 – Les nombres et les pronoms sujets
Leçon 2 – Les saisons, les mois et les articles
Leçon 3 – Les pays, les nationalités et les prépositions
Leçon 4 – La ville et les verbes être et avoir
Leçon 5 – Les moyens de transport et les verbes du 1er groupe
Leçon 6 – Le corps humain, Les sports et les verbes du 2e groupe
Leçon 7 – Les traits de caractère et les déterminants possessifs
Leçon 8 – Les couleurs, les vêtements et les accords féminin et pluriel
Leçon 9 – Les membres de la famille et la négation
Leçon 10 – La maison, les meubles et les adverbes
Leçon 11 – Les professions, le gérondif et le futur proche
Leçon 12 – La nourriture et le passé récent
→ As lições em vídeos são acompanhadas de exercícios de fixação de
gramática e de vocabulário. Ao final do curso, você terá um desafio de
escrita, para escrever o seu primeiro texto.
Para a página do Percurso Completo, basta clicar aqui.

Alguma dúvida? C
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Básico 1
No segundo nível do curso, estudaremos os seguintes tópicos gramaticais:
1. Être/Avoir
2. Il y a et C'est
3. Les verbes du 1er groupe et La négation
4. D'autres verbes au présent
5. Les possessifs et Les articles
6. Le passé composé
→ Durante o Básico 1, você faz 5 conjuntos de exercícios. Em cada um
desses capítulos, você tem: 1 exercício de leitura, 1 exercício de
vocabulário, 1 exercício de gramática, 1 exercício de tradução/versão e 1
redação. Em todo o nível, você tem 25 exercícios, sendo as 5 redações
corrigidas e comentadas em vídeo.
Básico 2
No terceiro nível do curso, estudaremos os seguintes tópicos gramaticais:
1. La comparaison et le superlatif
2. Le futur proche et les adverbes
3. Les prépositions de lieu
4. Le futur simple
5. L'imparfait
6. Les pronoms relatifs
→ Durante o Básico 2, você faz 6 conjuntos de exercícios. Em cada um
desses capítulos, você tem: 1 exercício de leitura, 1 exercício de
vocabulário, 1 exercício de gramática, 1 exercício de tradução/versão e 1
redação. Em todo o nível, você tem 30 exercícios, sendo as 6 redações
corrigidas e comentadas em vídeo.

Para a página do Percurso Completo, basta clicar aqui.

Alguma dúvida? C
 ontate-nos.

Intermediário 1
No quarto nível do curso, estudaremos os seguintes tópicos gramaticais:
1. La voix passive
2. Les pronoms personnels compléments (COD et COI)
3. En et y
4. Le plus-que-parfait
5. Le conditionnel
6. Les pronoms relatifs complexes
→ Durante o Intermediário 1, você faz 6 conjuntos de exercícios. Em cada
um desses capítulos, você tem: 1 exercício de leitura, 1 exercício de
vocabulário e 1 simulado com exercícios de resumo e de versão. Em todo o
nível, você tem 18 exercícios, sendo os 6 simulados corrigidos e
comentados em vídeo.
Intermediário 2
No quinto nível do curso, estudaremos os seguintes tópicos gramaticais:
1. Le discours indirect
2. La condition et l'hypothèse
3. Le futur antérieur
4. Le gérondif et le participe présent
5. Le subjonctif
6. Indicatif ou subjonctif?
→ Durante o Intermediário 2, você faz 6 conjuntos de exercícios. Em cada
um desses capítulos, você tem: 1 exercício de leitura, 1 exercício de
vocabulário e 1 simulado com exercícios de resumo e de versão. Em todo o
nível, você tem 18 exercícios, sendo os 6 simulados corrigidos e
comentados em vídeo.

Para a página do Percurso Completo, basta clicar aqui.

Alguma dúvida? C
 ontate-nos.

Avançado
Este é o último nível do curso e é composto por 10 lições em vídeo e
exercícios disponibilizados em pdf. Eis o conteúdo programático:

Leçon 1.1 – L’examen (assista agora!)
Leçon 1.2 – Comment construire du vocabulaire
Leçon 1.3 – Les champs lexicaux
Leçon 2.1 – Les champs lexicaux (continuation)
Leçon 2.2 – La paraphrase
Leçon 2.3 – Le résumé
Leçon 3.1 – Un peu de grammaire
Leçon 3.2 – Les connecteurs logiques
Leçon 3.3 – Les temps verbaux et le thème
Leçon 4.1 – Le thème (continuation)
Leçon 4.2 – Alléger les phrases
Leçon 4.3 – La coordination
Leçon 5.1 – Exprimer une condition
Leçon 5.2 – Exprimer une comparaison
Leçon 5.3 – Le résumé II
Leçon 6.1 – Corrigés
Leçon 6.2 – Mots de reprise I
Leçon 6.3 – Mots de reprise II
Leçon 7.1 – Les pronoms personnels
Leçon 7.2 – Les pronoms possessifs et les démonstratifs
Leçon 7.3 – Les pronoms relatifs
Leçon 8.1 – Analyse de thème I
Leçon 8.2 – Analyse de thème II
Para a página do Percurso Completo, basta clicar aqui.

Alguma dúvida? C
 ontate-nos.

Leçon 8.3 – L’accord
Leçon 9.1 – Exemples de fautes à éviter
Leçon 9.2 – Les prépositions
Leçon 9.3 – Les prépositions II
Leçon 10.1 – Comment identifier les idées principales (et secondaires)
Leçon 10.2 – L’élision et les lettres euphoniques
Leçon 10.3 – L’orthographe utile
→ Além das lições em vídeo, você tem 1 exercício de versão, 1 exercício de
paráfrase, 1 exercício de resumo, 1 exercício de gramática e 2 simulados
completos, com resumo e versão. Todas as atividades serão corrigidas por
mim e comentadas em vídeo.

Para a página do Percurso Completo, basta clicar aqui.

Alguma dúvida? C
 ontate-nos.

