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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS      Abril de 2019 
	  
Prova	  16⏐2019	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

9º Ano de escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho) 

 
O presente documento divulga informação relativamente à prova de equivalência à 

frequência da disciplina de Francês, LE-II do 3º ciclo do ensino básico, a realizar em 2019, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de avaliação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

 
A prova de equivalência à frequência de Francês, LE-II tem por referência o Programa de 

Francês, 3º Ciclo, LE II, sendo os Programas enquadrados por orientações presentes no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR, e permite avaliar as aprendizagens e 

os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa, passíveis de avaliação em prova escrita 

e em prova oral, ambas de duração limitada. 

A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, 

mas não expressas nesta informação. As tarefas e as atividades propostas visam verificar as 

aquisições significativas que permitiram construir a competência  

geral de comunicação de cada examinando, resultado de uma exposição diversificada, 

participada e interativa à língua e à cultura. São também avaliadas as competências de 

compreensão, produção e interação orais. 

O examinando deve: 
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• Compreender textos de natureza diversificada, adequados ao seu desenvolvimento 

intelectual, socio-afetivo e linguístico; 

• Utilizar os seus conhecimentos sobre o uso da língua em situação de comunicação; 

Produzir textos escritos e/ou orais correspondentes a necessidades específicas de 

comunicação. 

Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados no Programa, a prova contempla: 

• Conteúdos lexicais e morfossintáticos; 

• Áreas de referência sociocultural. 

 

As áreas de conteúdo sociocultural, que constam do Programa, inseridos nesta prova são: 

• Culture et Esthétique: art (peinture, musique...), littérature, théâtre, cinéma. 

• Qualité de vie: préservation de l’environnement, mouvements écologiques, coopération 

internationale. 

• Les nouvelles technologies: la recherche scientifique et le développement 

technologique, inventions et découvertes. 

• Choix de carrière : études et vie active. 

 

Caraterização da prova 

 

A prova é composta por uma componente escrita e uma componente oral. A classificação da 

prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações 

das duas provas expressas em pontos percentuais e convertida posteriormente na escala de 

níveis de 1 a 5. 

A não realização de qualquer componente da prova de exame implica a não atribuição de 

classificação no exame. 

 
A prova escrita é constituída por três partes: 

 
DOMÍNIOS 

 
ATIVIDADES 

 

 
Cotação 

(em 
pontos) 

 
Tipologia de itens 

 
Parte I - 
Leitura 
 

 
Compreensão/interpretação de 
texto, cujos temas se inserem nas 
áreas de referência sociocultural 
enunciadas no Programa 

 
 

40 

Itens de selecão 
●escolha múltipla 
●verdadeiro/falso 
●transcrição 
●associação 
●completamento 
●reescrita 

 
Parte II - 
Gramática 

 
Identificação /aplicação de regras do 
sistema da língua francesa 

 
 

40 
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A prova oral é constituída por duas atividades: 

Atividade A – Interação examinador-examinando 

• O examinador entrevista o examinando podendo utilizar um suporte oral, visual 

e/ou escrito. 

• O examinando deverá proporcionar a informação solicitada, correta, adequada e 

participar na entrevista de forma eficaz e espontânea. 

Atividade B – Produção Individual do examinando 

• O examinador propõe ao examinando algumas das tarefas seguintes: descrever/ 

comentar uma imagem, leitura/ comentário de um texto, etc.  

• Na parte final da entrevista pode ser pedido ao examinando que fale de um tema à 

sua escolha. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro I. 

Quadro I – Valorização dos temas/tópicos na prova ou valorização dos Domínios/Conteúdos da 

prova 

Temas ou Domínios  Tópicos ou conteúdos Cotação 
(em pontos) 

 

 

• Ouvir/ Falar 

 

• Falar/ Produzir 

 

- Comunicação em situações do quotidiano 

que exijam apenas troca de informação 

simples e direta sobre assuntos e atividades 

correntes.  

- Participação numa conversa curta. 

- Utilização de frases simples e curtas para 

abordar os conteúdos temáticos constantes do 

programa. 

 

 

 

50 

 

  
 

(estruturas morfossintáticas)  
Itens de construção 
● resposta curta 
●resposta restrita 
 

 
Parte III - 
Escrita 

 
Produção de texto (90 palavras), cujo 
tema se insere nas áreas de 
referência sociocultural acima 
enunciadas. 

 
 

20 

 
Item de construção 
● resposta restrita 
●resposta extensa 
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• Ler/ Falar 

 

• Ver/falar 

 

 

Compreensão do essencial de um texto 

simples, breve e claro relacionado com os 

aspetos da vida quotidiana. 

- Seleção de informação previsível e concreta 

em textos simples de uso comum. 

- Produção de respostas adequadas à situação 

de interação. 

 

 

 

50 

 

 

 

	  

 
 
Critérios gerais de classificação 

 
Critérios Gerais de classificação da prova escrita 
 
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. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 
com zero pontos. 
 
Itens de seleção 
Nos itens de resposta múltipla, verdadeiro/falso, associação e completamento, a cotação 
do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a(s) opção/ 
opções  correta(s) de acordo com os cenários de resposta. 
 
Nos itens de transcrição e de reescrita, são atribuídas pontuações às respostas total ou 
parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
 
Itens de construção 
Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, 

nomeadamente nos itens de resposta extensa, onde a competência linguística só é 

avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a 

classificação mínima na competência pragmática. 

 

Critérios Gerais de classificação da prova oral  

 

A classificação da componente oral é atribuída pelo júri, constituído por três professores, 

tendo em conta a: 
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- Adequação de estratégias discursivas à situação de comunicação; 

- Encadeamento lógico das ideias;  

- Pertinência e qualidade da informação; 

- Utilização de vocabulário adequado e expressivo; 

- Compreensão e interpretação. 

 

Material 

Componente escrita  

Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas:  

• apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

• as respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial);  

• é permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem 

especificações; 

• não é permitido o uso de corretor. 

 

 Componente oral 

 Na avaliação da interação e da produção orais:  

• é permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo estabelecimento de ensino. 

 

Duração 
Componente escrita  

A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de 90 

minutos. 

Componente oral 

 A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos. 

 
 
 
 


