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INFORMAÇÃO – PROVA 

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE  

LÍNGUA ESTRANGEIRA II - FRANCÊS 

CÓDIGO: 16                            FASE: 1.ª e 2ª 

 

3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

9º Ano de Escolaridade  

 

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho 

 

2020/2021 

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de 
Francês, a realizar em 2021, nomeadamente:  

 
 Objeto de avaliação  

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material  

              Duração 

 

 Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o Currículo Nacional do 

Ensino Básico e as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Francês.  

     A prova desta disciplina permite avaliar competências passíveis de avaliação em prova escrita e oral de 

duração limitada, enquadradas em domínios, e os conteúdos a elas associados, no âmbito do Programa da 

disciplina para o 3º Ciclo do Ensino Básico. 

      São objeto de avaliação a compreensão oral, o uso da língua, a leitura, a interação e produção escritas e 

a interação e produção orais. 

    Deste modo, a prova incide sobre as competências básicas de comunicação na língua francesa: 
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- Compreender textos escritos de natureza diversificada; 

- Produzir por escrito, enunciados de complexidade adequada ao nível; 

- Exprimir com alguma criatividade a sua intenção de comunicação, em mensagens; 

Assim, o examinando deve: 

- Identificar o assunto; 

- Identificar os locutores, suas relações e intenções; 

- Interpretar textos em situações de comunicação definida; 

- Reconhecer vocabulário no âmbito dos domínios de referência contidos no programa; 

- Reconhecer, nos textos, os meios linguísticos nos seus valores semânticos e pragmáticos; 

- Reconhecer, nos textos, os meios linguísticos nos seus aspetos formais (morfossintaxe); 

- Produzir enunciados a partir de modelos; 

- Elaborar textos, aplicando adequadamente as matrizes discursivas; 

- Aplicar as regras de concordância gramatical; 

- Reproduzir graficamente palavras e enunciados da língua francesa; 

- Utilizar corretamente o sistema gráfico francês. 

Domínios de referência: 

 Cultura e estética: (arte, música…; literatura, cinema, teatro); 

 Ciência e Tecnologia (pesquisa científica e tecnologias);  

 Cooperação Internacional (cooperação entre povos, solidariedade); 

 Qualidade de vida (defesa do ambiente, movimentos ecológicos); 

 Escolha de carreira (via profissional e vida ativa). 

 

 Características e estrutura da prova 

      A prova apresenta entre 12 a 14 itens. 

     Alguns dos itens têm como suporte um ou mais documentos (textos, imagens). 

     Alguns dos itens podem implicar a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um domínio de 

referência. 

     O examinando deve evidenciar o nível de desempenho nas competências de compreensão, da gramática 

e de produção escritas.    

 

A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte: 
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GRUPOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TIPOLOGIA DE ITENS 
NÚMERO DE 

ITENS 

COTAÇÃO (EM 

PONTOS) 

I 

Compreensão: 

Reconhece vocabulário dos domínios de 

referência; 

Identifica o sentido global do texto; 

Identifica intenções de comunicação, 

natureza do texto, assuntos, contexto, 

intervenientes, função e público; 

Identifica informações relevantes / 

específicas / implícitas; 

Organiza a informação. 

Itens de seleção 

 Escolha múltipla 

 Associação 

 Correspondência 

 Ordenação 

Itens de construção 

 Resposta curta 

 

4 a 6 itens 

 

 

 

 

4 ou 5 itens 

50 

II 

Gramática: 

Conhecimento sistematizado da estrutura 

e do uso do francês padrão: 

 Estrutura da frase; 

 Classes de palavras 

Itens de aplicação: 

 Completamento 

 Transformação 

 

3 a 4 itens 30 

III 

Produção escrita: 

Organiza ideias e/ou informação; 

Redige textos de índole pessoal / segundo 

modelos. 

Itens de construção: 

 Resposta extensa 
1 item 20 
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A prova da componente oral é pontuada de 0 a 100 pontos.  

A classificação da disciplina corresponderá à média aritmética simples das classificações das duas 

componentes expressas na escala de 0 a 100. 

 

 Critérios gerais de classificação 

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

as Línguas, relativos às diferentes competências do uso da língua – ler, escrever e falar, 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. 

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

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho. 

A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. Para a generalidade dos itens, são considerados 

de um a três níveis (N3, N2 e N1); para a tarefa final são considerados cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em 

cada parâmetro – competência pragmática e competência linguística. Qualquer resposta que não 

corresponda ao nível mais alto descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de acordo com o 

desempenho observado. 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 descritos 

consecutivos, 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. 

Na tarefa final, a competência linguística só será avaliada se o aluno tiver tratado o tema proposto e se 

tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática. 

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

respostas do que a(s) pretendida(s), será classificada com zero pontos ou, caso o item seja constituído por 

várias alíneas, de acordo com o nível de desempenho observado na sua totalidade. 

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

ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. Sempre que seja apresentada mais do 

que uma resposta para o mesmo item, apenas a primeira será classificada. 
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 Critérios gerais de classificação (prova oral) 

 

São considerados três níveis (N3, N2 e N1). Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais 

alto descrito é integrada num dos outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. 

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 descritos consecutivos, deve ser-lhe 

atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 

Os temas abordados são os considerados na dimensão sociocultural, sendo igualmente avaliadas as 

competências de uso de língua para o 3.º Ciclo.  

Será atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto oral produzido. 

 

Observação: os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº. 54/2018 realizarão uma prova 

adaptada, dentro do estabelecido neste documento, e terão o respetivo ajustamento nos critérios 

específicos da classificação. 

 

 

 Duração 

 

 A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 

 Material autorizado 

 

 

 O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

 Na componente escrita não é permitida a consulta de dicionários, salvo disposições legais em 

contrário. 

 Não é permitido o uso de corretor.   

 

 


