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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

Neste exame são objeto de avaliação as competências de interpretação e de 

produção, concretizadas nos desempenhos descritos no programa: Competências de 

Uso de Língua para o 3º Ciclo do Ensino Básico – e competência Sociocultural. A 

demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos 

programáticos, devendo o examinando utilizar estratégias de entre as enunciadas no 

Programa.  

Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes 

distintas, perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os momentos 

do exame. 

Interpretação de Texto 

Interpretação/produção de tipos de texto variados orais e escritos. 

 

Língua Francesa 

Compreensão e utilização de estruturas morfossintáticas e léxico-semânticas. 
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Dimensão Sociocultural 

Eu /os outros 

. Como vivo/vivem 

. Como me relaciono/se relacionam 

 
A comunidade Alargada 

. Como se caracteriza 

. Como se organiza 

. Como funciona 

                           . Como se relaciona 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por duas componentes, escrita e oral. A classificação final corresponde à 

média aritmética simples arredondada às unidades. 

A prova escrita consiste, no seu conjunto, na realização de uma sequência de atividades, 

recobrindo a demonstração de competências integradas da leitura e da língua inglesa 

relativamente às quais cada item é, no entanto, avaliado de modo independente.  

 A prova apresenta três grupos distintos: 

No grupo I, avaliam-se competências nos domínios da leitura e compreensão. Este grupo 

inclui duas partes (1.  2.) – 50 pontos 

A parte 1. Visa a compreensão do texto, através de uma atividade de V/F.  

A parte 2. Visa a mobilização de competências ao nível das componentes: interpretação e 

dimensão sociocultural. 

No grupo II, avaliam-se competências no domínio das estruturas morfossintáticas e 

léxico-semânticas, através de atividades de seleção e de ligação. – 30 pontos 

     No grupo III, avaliam-se as competências adequadas ao perfil de funcionalidade do aluno, 

ao nível da escrita e ao nível sociocultural. – 20 pontos  

 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte: 

     

 

GRUPOS COMPETÊNCIAS TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO COTAÇÃO 
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DE ITENS (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 

Itens de construção 

 Resposta curta 

 

2 a 4  

itens 

 

 

 

 

2 ou 4 

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 

 

2 a 4 itens 30 

III 

Produção escrita: 

Organiza ideias e/ou 

informação; 

Redige textos de índole 

Itens de construção: 

 Resposta extensa 1 item 20 
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pessoal / segundo modelos. 

 

A componente oral realiza-se, segundo o perfil de funcionalidade do aluno e tem apenas uma 

componente: 

– Identificação pessoal. 

 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO (PROVA ESCRITA) 

Os critérios de classificação da prova escrita têm por base o perfil de funcionalidade do 

aluno, de acordo com o descrito no seu Programa Educativo Individual. 

A classificação a atribuir a cada é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos.  

Todas as repostas têm como critérios de correção: correto, parcialmente correto (no caso 

de haver erros ortográficos na transcrição de palavras) e incorreto. 

 
3.1. 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. 

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

solicitado, independentemente da qualidade do texto oral produzido. 

 

4. DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

 
5. MATERIAL 

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

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
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Na componente escrita é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem 
restrições nem especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Observação: os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº. 54/2018 de 6 de julho realizarão uma 

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

critérios específicos da classificação. 

 

 

 


