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INFORMAÇÃO PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS        maio de 2021 

 

Prova 16 | 2021 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua atual redação) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final de 3.º Ciclo de Francês, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

- Objeto de avaliação 

- Caracterização da prova 

- Critérios de classificação 

- Material 

- Duração 

 

Objeto de avaliação 

 

O exame de Francês de 9º ano, nível III, tem por referência os documentos curriculares em vigor e as 

orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR (2001). 

As aprendizagens essenciais centram-se nas competências comunicativa, intercultural e estratégica.  

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão (oral e escrita), da 

produção (oral e escrita) e da interação (oral e escrita). A demonstração dessa competência envolve a 

mobilização dos conteúdos programáticos e os respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo 

Programa. 

Na prova escrita não é objeto de avaliação a competência comunicativa na vertente da compreensão do oral. 
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As duas provas (escrita e oral) refletem uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina. 

 

 

Caracterização da prova 

Prova escrita: 

A estrutura da prova compreende três grupos que têm como suporte um ou mais textos e, eventualmente, 

uma ou mais imagens. 

 

Grupo A  

COMPREENSÃO E EXPRESSÃO ESCRITAS 

Exercício de VERDADEIRO/FALSO, com correção das questões falsas; 

Exercício de escolha múltipla; 

Perguntas de interpretação relacionadas com o texto; 

Perguntas de opinião pessoal. 

 

 Grupo B 

GRAMÁTICA – Aplicação de conteúdos morfossintáticos 

Exercício de sinonímia/antonímia; 

Preenchimento de espaços; 

Exercício de escolha múltipla; 

Reescrita de frases. 

 

Grupo C  

PRODUÇÃO ESCRITA 

Produção de texto no âmbito da temática da prova. 
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Critérios de classificação 

Prova Escrita 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ler e escrever – e à competência 

sociocultural. 

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. 

A prova é cotada na escala percentual de 0 a 100. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 

elementos do que o (s) pedido (s), é classificada com zero pontos.  

Nos itens de construção, é atribuída a cotação total às respostas corretas e 50% da cotação se apenas o 

conteúdo estiver correto. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

A cada grupo será atribuída a seguinte ponderação: 

 Grupo A - 55% 

Grupo B – 20%  

Grupo C – 25% 

Material 

Na componente escrita: 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues, sem restrições nem especificações. 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

Prova oral:  

 

Caracterização da prova 

Esta prova consiste na realização de atividades de interação oral, cujos temas se inserem nas áreas do 

conteúdo sociocultural enunciadas no Programa da disciplina. As atividades resultam da interação professor 

interlocutor-aluno. 

O aluno é confrontado com imagens, situações e/ ou textos a partir dos quais interage com os membros do 

júri da prova para desenvolver os temas que lhe são apresentados. 

Critérios de classificação 

A prova oral é cotada na escala percentual de 0 a 100.  

Os critérios de classificação relativos à competência sociolinguística, competência linguística e competência 

pragmática bem como ao domínio sociocultural obedecem às seguintes categorias e respetiva ponderação: 

Pronúncia; Entoação; Ritmo; Registo; Estratégias de comunicação - Ponderação - 20% 

Correção linguística - Ponderação - 35% 

Conhecimento do conteúdo temático; Desenvolvimento das ideias; Exploração adequada do tema e 

criatividade - Ponderação - 45% 

Duração 

A prova oral não deverá exceder os 15 minutos. 

 

 

 


