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INFORMAÇÃO - PROVA 

Disciplina: Francês                                                                                                                2020 

______________________________________________________________________ 

Prova 16 | 1ª Fase 

__________________________________________________________________________________ 

3º Ciclo do Ensino Básico ( Despacho Normativo nº 3-A/2020) 

__________________________________________________________________________________ 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º/3º Ciclo    

da disciplina de Francês, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Francês do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e oral de duração limitada.  

 

Tipo de Prova 

 

 

• Tipo de Prova: Escrita + Oral; 

• A realização da prova oral é sempre obrigatória. 
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Objeto de avaliação 

 

• A prova tem por referência o Programa de Francês, as Metas Curriculares de Francês do 3º Ciclo 

em vigor e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

 

• Esta prova apenas permite avaliar parte dos conhecimentos enunciados no Programa e nas metas 

curriculares; contudo, a sua resolução poderá implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no 

Programa, mas não expressas nesta informação. 

 

• A prova visa a avaliação dos domínios da leitura, de produção escrita e de interação. 

 

• Na prova escrita, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção 

escrita. Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas, 

perspetivadas de modo integrado e transversal: 

o Gramática; 

o Áreas temáticas; 

o Domínio intercultural. 

• Na prova oral, são objeto de avaliação os domínios da leitura, produção e interação orais. 

 

Caraterização da prova 

 

• A prova é realizada no enunciado. 

• A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. 

• A prova escrita consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas, que se 

desenvolvem através de uma sequência de atividades para demonstrar as competências i 

integradas de leitura e de escrita.  

• Os temas ou conteúdos selecionados inserem-se em domínios de referência prescritos pelo 

Programa de Francês do Ensino Básico – 3º Ciclo, Língua Estrangeira II, podendo concretizar-se 

nos seguintes domínios de referência: 

A Arte: a música (géneros musicais e cantores), o cinema (géneros cinematográficos e atores 

contemporâneos), o teatro (manifestações cénicas e géneros teatrais) e a pintura (pintores 

franceses e movimentos artísticos). 

 

Material 

 

• Prova escrita – o examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

• As respostas são redigidas no próprio enunciado.  

• É permitida a utilização de dicionários unilingues e bilingues.  

• Não é permitido o uso de corretor.  

• Prova oral - o examinando terá acesso a um pequeno enunciado ou imagem para ler ou 

descrever. 
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Duração 

 

 

• A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

• A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

Estrutura da prova escrita 
 

Estrutura/Domínios Tipologia de itens Nº de 
itens 

Cotação 

Leitura/Competência pragmática 

 

Avaliar o desempenho do 

examinando em atividades que 

implicam a interpretação de textos 

escritos em Francês.  

 

 

Itens de seleção 

Construção de resposta curta ou 

resposta restrita.  

Associação 

Completamento  

Escolha múltipla  

Ordenamento 

Verdadeiro/Falso 

Reconhecimento 

Resposta curta 

Preenchimento de espaços 

Transformação 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

50% 

Gramática 

 

Competência linguística lexical, 

gramatical, semântica, ortográfica. 

Itens de seleção 

Associação 

Completamento  

Preenchimento 

Escolha múltipla 

Ordenamento 

Organização de campos semânticos 

 
 
 

12 

 
 
 

20% 

Escrita 

 

Competência sócio linguística. 

Avaliar o desempenho do 

examinado na produção de textos 

simples, mediante orientações claras 

e precisas. 

 

 

Itens de seleção 

Resposta extensa. 

Produção de 1 texto: 

- seguindo orientações precisas; 

- seguindo tópicos ou imagens. 

Exemplos:  

Escrever uma carta;  

Descrever situações; 

Construir um diálogo. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

30% 
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Critérios gerais de classificação 

 

 

• A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação a apresentar para cada item e expressa por um número inteiro. 

• As respostas ilegíveis, indicadas de forma equivoca ou que não correspondam ao solicitado serão 

classificadas com zero pontos na prova escrita. 

• As cotações específicas de cada um dos itens da prova escrita, encontram-se em anexo à respetiva 

prova. 

 

 

Critérios de classificação da prova escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
Critérios Gerais 

de Avaliação 
 

• Articulação coerente com o solicitado 

• Precisão e coerência da informação selecionada 

• Pertinência, clareza e organização das ideias expostas 

• Adequação de estratégias discursivas à situação de comunicação 

• Aplicação de conhecimentos linguísticos nos planos lexical, morfológico, 

sintático e ortográfico 

•  Correção linguística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores de 

Desvalorização 
 

 

 

 

1º Domínio 

• Falta de precisão e incoerência relativamente à informação 

selecionada 

• Organização incorreta das ideias 

• Inadequação de estratégias discursivas 

• Interpretação incorreta 

 

2º Domínio • Falta de clareza 

• Erros lexicais, ortográficos e morfossintáticos 

 

 

 

3ºDomínio 

• Afastamento do tema proposto 

• Falta de clareza 

• Inadequação de estratégias discursivas à situação de 

comunicação (vocabulário / conetores) 

• Produção de enunciados que revelem desconhecimento das 

estruturas morfossintáticas adequadas ao tipo de discurso 

proposto 

• Erros ortográficos e de pontuação 

• Desrespeito pelo número de palavras estabelecido 

 
 


