
 

Prova código 16                                                                                   Página 1 de 4 

 

 

 
INFORMAÇÃO-PROVA 

FRANCÊS                                                                                            2022 

LÍNGUA ESTRANGEIRA II 
 

Prova Código 16                                                                         Tipo de Prova:  Escrita e Oral 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento visa divulgar a informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de 

Francês do 3.ºCiclo do Ensino Básico, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caraterísticas e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A Prova de Equivalência à Frequência de Francês tem por base o Programa da disciplina de Francês, LE II em 

vigor para o 3.º ciclo do Ensino Básico, Aprendizagens Essenciais e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referências para as Línguas – QECR.  

A prova permite avaliar os conhecimentos e competências passíveis de avaliação numa prova com duas 

componentes, escrita e oral, de duração limitada.  

 

CARATERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é realizada em dois momentos distintos: num momento, são avaliados: a compreensão do oral, o uso 

da língua, a leitura e a interação e produção escritas (componente escrita da prova). No segundo momento, são 

avaliadas a interação e produção orais (componente oral da prova). 

Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais. 

Cada componente da prova é cotada para 100 pontos. A classificação final da disciplina corresponde à média 

aritmética simples das classificações das duas componentes (escrita e oral), expressas na escala de 0 a 100. 

A demonstração das competências avaliadas envolve a mobilização dos conteúdos programáticos tendo em 

conta os aspetos socioculturais no âmbito dos seguintes domínios de referência:  

 



 

Prova código 16                                                                                   Página 2 de 4 

Respeitando os objetivos da aprendizagem e as áreas de referência enunciados no programa, a prova 

contempla: 

• Conteúdos socioculturais e temáticos:  

    - A escola e as profissões – “Études et vie active”; 

    - Ciência e Tecnologia -  “Science et Technologie”; 

    - Cooperação entre povos e instituições de solidariedade - “Solidarité et Coopération internationale”. 

• Conteúdos gramaticais:  

    - Todos os constantes do programa com especial relevância para l'indicatif: présent, imparfait, futur e passé 

composé; le féminin des noms et des adjectifs; le pluriel des noms et des adjectifs, l’expression de la négation; 

l’expression de la cause et les déterminants possessifs. 

 

Quadro 1  

Componente escrita 

 

Grupo 
 

DOMÍNIOS 
Tipologia de 

itens 
Nº de 
itens 

 
Cotação 

I 

Compreensão do oral 
 
Visa avaliar a compreensão das ideias principais e da  identificação da  
informação relevante explícita em documentos curtos sobre o meio 
envolvente e situações variadas. 

Itens de seleção:  
Escolha múltipla 

Associação / 
correspondência 

Ordenação 
Completamento  

 Seleção 

 
 
 
 

4 a 6 

 
 
 

20 
pontos 

II 

Compreensão e interação escrita 
Destina-se a avaliar o desempenho do aluno na compreensão das ideias 

principais e identificação da informação relevante em mensagens e textos 

simples, sobre o meio envolvente e situações variadas e escrever 

correspondência sobre o meio envolvente e situações variadas, respeitando 

as convenções textuais e sociolinguísticas. 

Este grupo inclui texto(s) que permite(m) aos alunos responder a conjuntos 

de itens de seleção, nomeadamente: escolha múltipla; 

associação/correspondência e itens de construção: resposta curta, resposta 

restrita, resposta extensa. 

As questões visam avaliar a capacidade dos examinandos para: 

a) reconhecer e explicitar o sentido global dos textos; 

b) detetar e reutilizar a informação veiculada pelos textos; 

c) formular juízos de valor. 

 
Itens de seleção: 
escolha múltipla, 

associação/ 
correspondência 

 
Itens de 

construção: 

resposta curta/ 

restrita 

 

 

 

 

 

 

4 a 12   
40 pontos 
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III 

 

Língua e léxico 

Incide na capacidade de utilizar as estruturas da língua. Pretende-se avaliar 

o conhecimento sistematizado dos aspetos da estrutura da língua francesa e 

a capacidade de reflexão sobre o uso dessas estruturas. 

Os alunos respondem a um conjunto de questões através de itens de 

construção: resposta restrita, resposta curta; itens de seleção: escolha 

múltipla. Alguns destes itens podem apresentar-se sob a forma de tarefas de 

completamento, transformação ou de associação de categorias gramaticais 

e/ou ordenação de frases. 

Itens de seleção: 
escolha múltipla, 

associação/ 
correspondência 

 
Itens de 

construção: 

resposta curta/ 

restrita 

 

 

 

 

 

4 a 12   20 pontos 

IV 

 

Produção escrita 
Pretende avaliar o desempenho do aluno no domínio da produção escrita. 
É constituído por um item de resposta extensa (60 a 80 palavras). Este item 
apresenta orientações no que diz respeito à tipologia textual, tema e 
extensão.  
 
O domínio da expressão escrita é avaliado em todos os grupos. 

 

Item de 

construção: 

resposta extensa 

 

 

1 
20 pontos  

 
 
 

Componente oral: 

DOMÍNIOS COTAÇÃO 

Atividades de interação e produção oral, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural 

enunciados no Programa de Francês em vigor. 

Produção dirigida: com respostas de desenvolvimento curto a questões simples, claramente formuladas. 

Troca de informação: respostas a perguntas diretas e de opinião, sobre assuntos concretos. 

Interação professor interlocutor/aluno e aluno/aluno; Produção individual do aluno. 

100 pontos 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Os critérios de classificação têm por base os descritores enunciados no Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas relativos à competência sociocultural e à competência de comunicação escrita constantes do 

Programa.  

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.  

 
Os critérios específicos de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As pontuações 

correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas classificações diferentes das indicadas. 

Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto descrito é integrada num dos níveis inferiores, de 

acordo com o desempenho observado. Caso a resposta apresente um nível de desempenho inferior ao mais 

baixo descrito, é classificada com zero pontos.  

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes nos critérios 

específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, 
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desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 

curriculares de referência. 

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 feita 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 produção escrita onde a 

competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto se tiver obtido, pelo 

menos, a classificação mínima na competência discursiva. 

 

DURAÇÃO 
 
Componente  escrita………………………………………..……….…….............................................................. 90 minutos 
A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de 90 minutos, sendo 

a compreensão do oral avaliada nos primeiros 10 minutos. 

 
Componente oral …………………………..…........................................................................................... 15 minutos 
A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos. 

 

MATERIAL 
 

Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas:  

•    este é feito em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial); 

• apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

• não é permitida a consulta de dicionário; 

• não é permitido o uso de corretor; 

• todo o material necessário à realização da prova oral será facultado pelos professores examinadores. 
 

  


