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3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
básico da disciplina de Francês  a realizar em 2018, nele consta: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o pograma de Francês, 3ºciclo, Língua Estrangeira II e o Quadro 
Europeu de Comum de Referência para as Línguas-QECR. 
É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão escrita, da 
produção escrita e do funcionamento da língua. 
 
Caracterização da prova 

Prova escrita: 

A prova é constituída por três grupos de questões: 
 
GRUPO I 
Compreensão, através da leitura, de um ou mais textos. 
                                    De 3 a 5 itens (até 45 pontos) 
TIPOLOGIA DAS QUESTÕES: 
Grupo constituído por itens de resposta fechada: 

- Itens do tipo V ou F 
- Associação 
- Completamento 
- Escolha múltipla 
- Ordenação e / ou resposta curta 

 
GRUPO II 
Conhecimento da língua francesa, através da aplicação de conhecimentos linguísticos (Exercícios de 
aplicação gramatical e de vocabulário). 
                       De 3 a 8 itens (até 45 pontos) 
TIPOLOGIA DAS QUESTÕES: 
Grupo constituído por itens de resposta fechada: 

- Associação 
- Completamento 
- Escolha múltipla 
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- Ordenação 
- Resposta curta e / ou transformação  

 
GRUPO III 
Expressão escrita, através de:  

- redação de um texto curto, exprimindo intenções comunicativas específicas 
- redação de texto com um mínimo de 60 e um máximo de 90 palavras sobre um dos temas 

fornecidos 
                              1 item (20 pontos) 
TIPOLOGIA DAS QUESTÕES: 
Grupo constituído por um item de resposta aberta orientada 
                       TOTAL 100 pontos 
 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS NÚCLEOS DE CONTEÚDOS /  

APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS 
 

 Demonstrar competências individuais de 
comunicação diversificada em língua 
francesa 
 

 Compreender textos escritos de 
diferentes temas e registos 
 
 

 Produzir enunciados adaptados ao seu 
desenvolvimento linguístico e 
correspondendo a necessidades 
específicas de comunicação 
 

 Aplicar estruturas gramaticais (regras 
morfossintáticas) que constituem o 
fundamento das funções comunicativas 
da língua 

 
Temáticos / Domínios de referência 
 
 Caracterização 
 Higiene e Saúde 
 A família 
 A Escola 
 Os grupos (La bande) 
 Meio envolvente 
 Os jovens de hoje 
 Hábitos e costumes 
 Serviços 
 Vida económica 
 Quotidiano ambiental 
 Escolha de Carreira 
 Cultura e estética 
 Ciência e tecnologia 
 Cooperação internacional 
 Qualidade de via 

 
Morfossintáticos 
 Tempos verbais constantes do programa 
 Determinantes e pronomes possessivos  
 Advérbios de modo 
 Pronomes relativos invariáveis e 

variáveis 
 Pronomes pessoais : sujet, COD e COI 
 Expressão de negação, condição, fim e 

causa 
 Voz passiva 
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Prova oral: 

A prova consiste na realização de atividades que podem ter como suporte estímulos orais, escritos 
e/ou visuais.  

A prova é constituída por dois grupos de atividades: 

GRUPO I 

 -Grupo constituído por uma entrevista dirigida que visa avaliar a capacidade de: 
 produzir enunciados orais adequados à situação de comunicação efetiva; 
 interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiares; 
 trocar ideias, informações e opiniões sobre situações do quotidiano e experiências pessoais e 

interesses próprios; 
 usar vocabulário frequente e frases simples mobilizando as estruturas gramaticais adequadas; 
 pronunciar de forma suficientemente clara para ser entendido.  

           (40 pontos) 

GRUPO II  

-Grupo constituído por um monólogo, previamente preparado, a partir da observação de um 
documento visual, que visa avaliar a capacidade de: 
 exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente; 
 descrever o meio envolvente e situações do quotidiano;  
 exprimir opiniões, gostos e preferências sobre temas da atualidade; 
 produzir um discurso com uma pronúncia clara e inteligível; 
 exprimir-se com correção linguística. 

 (60 pontos) 

 TOTAL 100 pontos 

 

Material 

- Dicionários unilingues e bilingues 
- Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta 
- Não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor 
- As respostas são registadas em folha própria, a fornecer pelo estabelecimento de ensino. 
 
Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
Critérios gerais de classificação 
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A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item. 
A avaliação das competências específicas da disciplina decorre da verificação de uma articulada e 
coerente apresentação dos conteúdos relevantes, da utilização correta da terminologia da disciplina 
e da interpretação adequada dos documentos apresentados. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode 
ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 
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 que apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 
desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. No caso de, ponderados 
todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve 
optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 
 
ITENS DE RESPOSTA FECHADA 
Itens de escolha múltipla 
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam, de forma inequívoca, a única opção 
correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 
– uma opção incorreta; 
– mais do que uma opção. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
Itens de resposta curta 
A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os elementos que 
satisfaçam o que é pedido. Porém, se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação 
aos elementos considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 
identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 
Os critérios de classificação estão, em alguns itens, organizados por níveis de desempenho. Os 
descritores da resposta podem, por exemplo, considerar o rigor de uma transcrição e/ou o 
cumprimento das regras de citação. 
Itens de completamento 
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
Considera-se incorreto o completamento de um único espaço com mais do que um elemento da 
chave. 
Itens de transformação 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a transformação apresentada está 
integralmente correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que: 
– é apresentada uma transformação incorreta; 
– é omitido, pelo menos, um dos elementos da transformação solicitada. 
Itens de ordenação 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada está 
integralmente correta e completa. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que: 
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– é apresentada uma sequência incorreta; 
– é omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 
Não há lugar a classificações intermédias. 
Itens de associação/correspondência 
A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 
associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 
elemento de outro conjunto. 
 
ITEM DE RESPOSTA EXTENSA ORIENTADA 
A cotação é distribuída pelos seguintes parâmetros: 
a) conteúdo (C); 
b) organização e correção da expressão escrita (F). 
O peso percentual do parâmetro (F) é, aproximadamente, 40% da cotação total atribuída ao item. 
 
O item de resposta extensa orientada que constitui o Grupo III apresenta descritores de níveis de 
desempenho que integram os parâmetros: tema e tipologia; coerência e pertinência da informação; 
estrutura e coesão; morfologia e sintaxe; repertório vocabular; ortografia. 
 
Caso o texto não cumpra, de forma inequívoca, a instrução no que respeita ao tema e ao tipo de 
texto, deve ser classificado com zero pontos em todos os parâmetros. 
A indicação de um número mínimo e máximo de palavras, para a elaboração da resposta, significa 
que os limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto e devem ser 
respeitados. 
 
*NOTA: 
A prova de equivalência à frequência consta de duas componentes de realização obrigatória: prova 
escrita (peso de 50%) e prova oral (peso de 50%).  


