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Informação-Prova – Prova de Equivalência à Frequência 

 

Disciplina de Francês                                                                         3 º Ciclo do Ensino Básico  

Ano letivo 2019/2020 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo 

do ensino básico da disciplina de Francês, a realizar em 2017 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei nº 91/2013 de 10 de julho e nº17/2016 de 4 de abril. Devem também 

ser consideradas as indicações constantes dos Despachos Normativos nº1-A/2017 de 10 de fevereiro, nº 

8294-A/2016 de 24 de junho e nº1-F/2016 de 5 de abril, bem como a demais legislação complementar. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova:   

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração.  

 

1. Objeto de avaliação: 

A prova de equivalência à frequência do 3º ciclo da disciplina de Francês, LE II (9º ano) tem por referência 

o Programa de Francês, 3º ciclo, LE II e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas- QECR 
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(2001). É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão, da produção e 

da interação escrita. O desempenho dos alunos envolve a mobilização dos conteúdos do programa, 

nomeadamente, o funcionamento da língua, produção e interpretação de textos relativos a várias 

temáticas e os respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo Programa. 

 

2. Caracterização da prova: 

 A prova de Francês é uma prova escrita e oral de duração limitada, sendo a primeira constituída por três 

grupos de resolução obrigatória.  

A classificação final da prova é expressa pela média aritmética, arredondada às unidades, das 

classificações obtidas em cada uma das Provas, expressas em pontos e convertida posteriormente na 

escala de de 1 a 5. 

2.1 Prova Escrita  

Tem por base um texto em Francês e é constituída por três grupos de resposta obrigatória. 
 
Grupo I – Compreensão escrita: 
 
No grupo I, avalia-se as aprendizagens nos domínios da Leitura e da Escrita. É constituído por um 

questionário sobre um texto que consta dos seguintes exercícios: 

 
- Escolha dicotómica (Verdadeiro / Falso); 
- Perguntas de resposta breve e original. 

 
Grupo II – Funcionamento da Língua: 
 
Neste grupo avalia-se o conhecimento e a aplicação das estruturas linguísticas da Língua Francesa. Os 

exercícios podem ser, entre outros de: 

 

- Preenchimento de espaços em branco; 

- Reformulação de enunciados: transformar estruturas frásicas usando elementos novos 

(determinantes, conectores, pronomes, …). 

 

Grupo III – Expressão escrita e capacidade de comunicação: 
 
Este último grupo pretende avaliar a capacidade de expressão escrita e consta de um tipo de exercício: 
 

- Escolher um dos temas propostos e elaborar uma composição em Língua Francesa. 
 

Quadro 1 - Valorização dos domínios e conteúdos na PROVA ESCRITA 

Domínios Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

Leitura e escrita: 
 
- Compreensão e interpretação de 
enunciados em Francês;  
- Construção de respostas corretas, no 
seu duplo aspeto de forma e conteúdo; 

Leitura e interpretação de diferentes tipos de 
textos sobre uma das seguintes temáticas: 
 
- A identificação/caracterização pessoal; 
- Interesses e preferências pessoais;  
- A cultura (o cinema, o teatro, a música,…);  
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- Demonstração do domínio de diversas 
regras do sistema da língua; 
- Autonomia na utilização da Língua 
Francesa. 

- As organizações humanitárias internacionais; 
- A solidariedade;  
- A ciência e as novas tecnologias; 
- O meio ambiente;  
- A Escola, as profissões e o mundo do 
trabalho. 

 
50 

Funcionamento da língua: 
 
- Conhecimento e aplicação 
contextualizada das estruturas 
linguísticas (discursivas, lexicais, 
morfossintáticas e ortográficas). 
 
 

Estruturas linguísticas: 
 
. Os pronomes relativos; 
. Os determinantes demonstrativos; 
. Os determinantes e os pronomes 
possessivos;  
. Os advérbios de modo;  
. Os pronomes C.O.D. e C.O.I.;  
. A frase negativa simples e complexa;  
. Os pronomes adverbiais; 
. Os tempos verbais (presente, pretérito 
imperfeito, “passé composé”, futuro…). 

 
 
 
 
 
 
30 

Escrita: 
 
- Avaliação da capacidade de expressão 
escrita através da produção de um 
texto claro, lógico e adequado ao tema 
escolhido; 
-Demonstração do domínio de diversas 
regras do sistema da língua; 
-Autonomia na utilização da língua 
Francesa. 

Atos de fala:  
 
. Expressar desejo e preferência;  
. Dar e pedir opinião;  
. Narrar acontecimentos;  
. Descrever ações;  
. Descrever e avaliar uma música, um filme…; 
. Falar dos seus passatempos;  
. Saber aconselhar, protestar; 
. …. 

 
 
 
 
 
20 

 
 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item  
(em pontos) 

Leitura e escrita: 
 
1. Itens de seleção: 
Constituído por um exercício do tipo: 
- Escolha dicotómica (Verdadeiro / Falso) 
 
2. Itens de construção: 
- Perguntas de compreensão e de interpretação. 
 
3. Itens de vocabulário 
Constituído por um exercício de vocabulário 

 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

5 

 
 
5 x 3 = 15 pontos 
 
 
 
25 pontos 
 
 
 
5x2 = 10 pontos 

Funcionamento da língua: 
 
Constituído por exercícios do tipo: 
- Preenchimento de espaços em branco; 
- Reformulação de enunciados: transformar estruturas 
frásicas usando elementos novos (determinantes, 
conectores, pronomes, …). 

 
 
 

6 

 
 
30 pontos 

Escrita: 
 
Constituído por um item de resposta extensa. 

 
 

1 

 
 
20 pontos 
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2.2 Prova Oral 
 
Incidirá sobre o comentário de um texto escrito/ áudio /audiovisual ou de uma imagem e serão avaliados 

os conteúdos definidos no programa em vigor para a disciplina, tendo por base os mesmos conteúdos 

definidos para a prova escrita. 

A classificação é expressa na escala de 0 a 100%. 

 
Quadro 3 -  Domínios, Tipologia e Cotação da PROVA ORAL 

Domínios Tipologia Cotação 
(em pontos) 

Competência linguística   

 competência lexical 

 competência gramatical 

 competência semântica  
 

Competência pragmática 

 competência funciona 

 competência discursiva 
 

Competência sociolinguística 

 

 Produção de comentário a 
partir de imagens ;  
 

 Construção e explanação 
de opinião; 
 

  Interação. 
 

 
Eficácia comunicativa 
25 pontos 
 
Coerência e organização 
25 pontos 
 
Precisão, coesão e fluidez 
25 pontos  
 
Correção formal 
15 pontos 
 
Interação 
10 pontos 

 
 
3. Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios específicos de classificação de 
cada item e é expressa por um número inteiro. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 
identificadas são classificadas com zero pontos. Nos itens de seleção/completamento/ transformação, a 
indicação de mais do que uma opção para cada item implica a desvalorização total da resposta. Nos 
restantes itens dos Grupos I e III, são definidos fatores de desvalorização. 
 

A. Critérios gerais 
 
- Um erro na correção formal (plano morfossintático, lexical e ortográfico): penalização de 0,5 pontos; 

- Um erro grave1 (plano morfossintático, lexical e ortográfico): penalização de 1 ponto; 

- Cada três erros de acentuação e pontuação: penalização de um ponto. 

 
Nota: Cada erro só será penalizado uma vez em todo o teste. 

 
 
 
 
 

 

                                                 
1
Entender-se-á por “erros graves”, erros em estruturas cujo tratamento em aula tenha sido particularmente desenvolvido e/ou 

recorrente, erros em estruturas básicas de níveis anteriores ou erros que perturbem ou deturpem significativamente a compreensão 
da mensagem. 
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B. Critérios específicos 

 
a) Exercícios orientados para a avaliação da compreensão escrita: 

 

- Em exercícios de escolha múltipla ou dicotómica, a resposta errada implicará a anulação da mesma. 

- A cotação de cada pergunta de interpretação deverá ser distribuída da seguinte forma: 50% - conteúdo; 

50 % - correção formal. 

- Os erros em transcrições serão penalizados de acordo com os critérios gerais de correção. 

- O recurso exclusivo a frases do texto em questões onde é expressamente solicitada uma resposta 

pessoal, implicará uma penalização de 70%. 

- O total afastamento da resposta à questão colocada, levará à sua anulação. 

 

 

 
b)  Exercícios orientados para a avaliação do domínio de conteúdos linguísticos: 

 
- Em exercícios de resposta através de uma forma isolada (ex. preenchimento de espaços), a cotação só 

será atribuída se a resposta estiver correta, não se admitindo erros ortográficos, nem de acentuação.  

- Nos exercícios em que há lugar à construção de estruturas mais complexas (ex. reformulação e 

completamento de frases), aplicar-se-ão os critérios gerais de correção. 

 
c) Exercícios orientados para a avaliação da expressão escrita: 

 
No exercício da composição, a cotação será distribuída da seguinte forma, segundo os seguintes 

parâmetros: 

 

- Eficácia comunicativa: adequação à situação de comunicação; resposta às funções esperadas no registo 

adequado ……………..…………………...……………………………………………………………………………………………..………. 10%. 

- Coerência e organização: articulação das ideias, sem misturas nem repetições; grau de desenvolvimento 

do tema; uso de conectores e outros elementos de coesão ………………………………………………..……...……10%. 

- Precisão, coesão e fluidez: estruturas, expressões e léxico adequados às funções, ao tipo e ao registo do 

texto ………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……...10%. 

- Correção formal: morfossintática, lexical e ortográfica, estruturas e vocabulário diversificado, 

maleabilidade sintática ………………………….………………………………………………………………………………….………..10%. 

 
d)  Exercícios orientados para a avaliação da expressão oral: 

 
- Eficácia comunicativa: adequação à situação de comunicação, resposta às funções esperadas no registo 

adequado ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….25%. 

- Coerência e organização: articulação das ideias, grau de desenvolvimento da resposta, uso de 

conectores e outros elementos de coesão ….……..........................................................................…...…...25%. 

- Precisão, coesão e fluidez: estruturas, expressões e léxico adequados às funções, ao tipo e ao registo do 

discurso ……...…………………………………………………………………………………………………..........………………….……...25%. 

- Correção formal: morfossintática, lexical, estruturas e vocabulário diversificado, maleabilidade sintática 

……………………………………………………………………………………………………………………………...……………..…….……….15%. 

- Interação verbal com o júri da prova oral ...…………...……………………………………………………….….……………. 10%. 
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4. Material 
 
4.1 Prova Escrita: 
 
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de  nta 

indelével preta.   permi da a u li ação de dicionários unilin ues e bilin ues, sem restriç es nem 

especi caç es.  ão é permi do o uso de corretor. 

 
4.2 Prova Oral: 
 
Nenhum material é permitido. 
  
5. Duração 
 

O exame terá a seguinte duração: - Prova Escrita: 90 minutos. 

                                                               - Prova Oral: 15 minutos. 
 

 


