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O presente documento visa divulgar as características da Prova de 

Equivalência à Frequência de Francês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Material; 

 Duração. 

 Critérios gerais de classificação; 

 Ponderação 

  

1. Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de Francês, LE II (9.º ano) tem por 

referência o Programa de Francês, 3.º Ciclo, LE II e o Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas - QECR (2001). 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da 

compreensão da escrita, da produção escrita e da interação escrita. O 

desempenho dos alunos envolve a mobilização dos conteúdos programáticos, 

nomeadamente, Língua Francesa, Produção e Interpretação de Textos e 

Sociocultural, e os respetivos processos de operacionalização, prescritos pelo 

Programa. 

Informação-Prova de Equivalência à Frequência:  
FRANCÊS 

2021 

Prova Escrita (90minutos) + Prova Oral (15 minutos)  
Código 16 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei 139/2012, de 05 de julho) 
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A componente sociocultural concretiza-se nos seguintes domínios de 

referência: 

- Escolha da carreira 

- A cultura e a estética 

- Ciência e Tecnologia 

- Solidariedade /Cooperação internacional 

 

2. Caracterização da prova 

Prova Escrita:  

 A prova escrita desta disciplina permite avaliar:  

- a capacidade do aluno de compreender textos escritos de natureza 

diversificada, adequados ao seu desenvolvimento linguístico, psicológico e 

social, nomeadamente de apreender o sentido global de um texto,  

- a capacidade de produzir textos escritos adequados ao seu desenvolvimento 

linguístico, intelectual e socio-afetivo, nomeadamente, produzir livremente 

enunciados simples, de acordo com a matriz discursiva e aplicar as regras 

gramaticais.  

A prova apresenta três grupos de itens. 

No Grupo I, avaliam-se competências nos domínios da Leitura e da Escrita e 

conhecimentos ao nível Sociocultural. Este grupo inclui itens de seleção e de 

associação e itens de construção. 

Cotação:45% da cotação total da prova. 

No Grupo II, avalia-se o Conhecimento Explícito da Língua através de itens de 

seleção e/ou de itens de construção (resposta curta). 

Cotação: 30% da cotação total da prova. 

No Grupo III, avaliam-se competências no domínio da Escrita. Este grupo é 

constituído por um item de construção (resposta extensa). Este item apresenta 

orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão (mínimo 

de 60 palavras). 
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Cotação: 25% da cotação total da prova. 

Cotação Total: 100% 

Prova oral: 

É objeto de avaliação a competência de produção oral.  

Os conteúdos programáticos serão os mesmos selecionados para a 

modalidade escrita da prova. 

Esta modalidade da prova consiste na realização de uma ou mais tarefas de 

graus de complexidade variáveis, podendo-se partir de suportes visuais ou 

textuais. Devido ao caráter individual desta modalidade da prova, as tarefas 

poderão ser diversificadas consoante o examinando, mas deste espera-se:  

- demonstração da competência de produção oral através da produção de 

enunciados orais corretos sobre o mesmo tema da prova escrita, a partir de 

imagens ou excertos de textos, através de descrição de imagens, resposta a 

perguntas diretas e/ ou leitura e comentário de excertos de texto. 

Cotação Total: 100%  

 

PROVA ESCRITA 

Conteúdos Cotações 

Grupo I 

Conteúdos temáticos 

 Escolha da carreira 

 A cultura e a estética 

 Ciência e Tecnologia 

 Solidariedade/Cooperação internacional 

 

Grupo I 

45% 

Grupo II 

 Tempos verbais; 

 Os advérbios de modo; 

 Expressão de negação; 

 Adjetivos e pronomes possessivos. 

 

Grupo II 

30% 
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Grupo III 

 Composição. 

Grupo III 

25% 

Cotação Total 100% 

PROVA ORAL 

Conteúdos Tipologia de Itens  

Competência linguística:  

 competência lexical  

  competência gramatical  

 competência semântica  

Competência pragmática  

 competência discursiva  

 competência funcional/ 

estratégica  

Competência sociolinguística  

Descrição de imagens;  
Resposta a perguntas 
diretas;  
 
e / ou  
 
Leitura e comentário de 
excertos de textos.  
 
 
 

100% 

 

3. Material 

O examinando apenas pode usar na prova, 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). 

É permitida a consulta de dicionários bilingues e unilingues, não sendo 

autorizada a permuta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

4. Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 
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5. Critérios Gerais de Classificação 

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, previsto na grelha de classificação. 

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. 

Todos os itens apresentam critérios de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. 

Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Nestes 

casos, sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre 

em nenhum de dois níveis consecutivos descritos, deve ser-lhe atribuída a 

pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificada 

com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

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. No caso dos itens constituídos por várias alíneas, a classificação é 

atribuída de acordo com o nível de desempenho observado na sua totalidade. 

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 na tarefa final, onde a competência linguística só é 

avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto. 
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Prova Oral: 

Serão avaliados os seguintes parâmetros:  

Pronúncia – 10 pontos  

Correção e adequação gramaticais – 25 pontos  

Vocabulário (correção e variedade) – 25 pontos  

Comunicação (fluência e eficácia) – 30 pontos  

Consecução da tarefa – 10 pontos 

 

5. Ponderação 

Prova Escrita - 50% da nota final 

Prova Oral - 50% da nota final 

 

 


