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1. Introdução 

 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Francês, a realizar em 2017 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de julho, alterado pelo decreto-

Lei nº 17/2016, de 4 de abril. Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 1-A/2017, 

de 10 de fevereiro. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina.  

 Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos 

itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.  

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Caraterísticas e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração 

 

2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Programa de Língua Francesa em vigor e avalia a aprendizagem e os 
conteúdos enquadrados nos domínios do Programa da disciplina – Leitura, Funcionamento da Língua e 
Escrita, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. 

 
2.1 Domínios 

 
LEITURA E ESCRITA 
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 Manifestar a capacidade de compreensão, interpretação e expressão escritas, analisando 
semanticamente um texto. 

 
FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 

 Aplicar adequadamente os conteúdos gramaticais estudados. 
 

ESCRITA 

 Demonstrar a capacidade de produção e de correção de texto em língua francesa, utilizando 
corretamente o vocabulário e as estruturas gramaticais estudadas. 

 
2.2 Conteúdos 

 
LEITURA PARA INFORMAÇÃO E ESTUDO 

 Cooperação Internacional; 

 Formação, vida ativa e emigração/ imigração; 

 Ciência e tecnologia. 
 

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 

 flexão de tempos verbais: presente, pretérito perfeito, futuro simples, imperfeito, condicional; 

 pronomes pessoais COD e COI; 

 pronomes relativos; 

 expressão de causa; 

 expressão de condição; 

 feminino dos nomes e adjetivos; 

 plural dos nomes e adjetivos. 
 

ESCRITA PARA APROPRIAÇÃO DE TÉCNICAS E MODELOS 

 Produção de um texto. 
 

3. Caracterização da prova 
A prova é constituída por uma sequência de tarefas possibilitadoras de apoio linguístico e comunicativo 
que preparam o examinando para a realização de uma tarefa final de produção escrita. Assim sendo, a 
prova apresenta três grupos de itens. No Grupo I avalia-se domínios de leitura e compreensão textual, no 
Grupo II avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, por fim, no Grupo III é 
avaliada a aprendizagem no domínio da Escrita. Importa referir que este último grupo da prova, de 
resposta extensa, é orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão. A sequência de 
tarefas envolve os seguintes tipos de atividades: 

 
I. 
Leitura e compreensão de um texto escrito: 

 Resposta restrita; 

 Escolha múltipla; 

 Resposta restrita; 

 Resposta restrita; 

 Escolha múltipla. 
 

II. 
Aplicação de conteúdos gramaticais: 

 Associação e correspondência; 

 Escolha múltipla; 

 Resposta curta; 

 Resposta restrita. 
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III. 
Produção de texto: 

 Resposta extensa, exercício de composição dirigido, a partir de determinada situação, o aluno deverá 
desenvolver o tema proposto. 

 
3.1 Estrutura síntese 

  

Domínios Conteúdos Tipologia de itens Cotação 

Leitura e compreensão de um 
texto: 

 Manifestar a capacidade de 
compreensão, interpretação e 
expressão escritas, analisando 
semanticamente um texto; 

Temáticos: 

 É o progresso! (C’est le 
progrès!) 

 Viva o planeta! (Vive la 
planète!) 

 E o mundo do trabalho? (Et le 
monde du travail?) 

 Resposta restrita; 

 Escolha múltipla; 

 Resposta restrita; 

 Resposta restrita; 

 Escolha múltipla. 

 

50 
pontos 

Funcionamento da Língua: 

 Aplicar adequadamente os 
conteúdos gramaticais 
estudados; 

Gramaticais: 

 flexão de tempos verbais: 
presente, pretérito perfeito, 
futuro simples, imperfeito, 
condicional; 

 pronomes pessoais COD e 
COI; 

 pronomes relativos; 

 expressão de causa; 

 expressão de fim; 

 expressão de condição; 

 feminino dos nomes e 
adjetivos; 

 plural dos nomes e adjetivos. 

 Associação e 
correspondência; 

 Escolha múltipla; 

 Resposta curta; 

 Resposta restrita. 
 

30 
pontos 

Produção escrita: 

 Demonstrar a capacidade de 
produção e de correção de texto 
em língua francesa, utilizando 
corretamente o vocabulário e as 
estruturas gramaticais 
estudadas. 

Temáticos: 

 Conteúdos apresentados no 
Grupo I. 

 Resposta extensa. 

20 
pontos 

 
 

4. Critérios 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. 

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

 
Qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais elementos do que o(s) 
pedido(s), é classificada com zero pontos.  
 

 
É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 
independentemente da qualidade do texto produzido, quer nas respostas curtas e restritas quer na 
tarefa final, onde a competência lexical, gramatical e sociocultural só são avaliadas se o examinando 
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tiver tratado os aspetos pautados presentes na prova, como por exemplo o tema proposto, a tipologia 
textual solicitada, vocabulário relacionado com o tema, entre outros. 

 
 

5. 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 no próprio enunciado. 
É permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues, sem apêndice gramatical. 
Não é permitido o uso de corretor. 

 
 

6. Duração da prova 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 
 

7. Observações 
Os alunos apresentam-se obrigatoriamente à prestação da prova oral, que não ultrapassará os 15 

minutos. 

A prova oral consiste, no seu conjunto, na realização de tarefas adequadas ao nível, que se desenvolvem 

através de uma sequência de atividades que visam testar competências de compreensão e expressão 

oral. Os temas da(s) tarefa(s) inserem-se em domínios de referência prescritos pelo Programa de 

Francês – 3.º ciclo.  

Algumas atividades poderão ter como suporte uma ou mais imagens, e/ou eventualmente, um ou mais 

textos. 

A prova desenvolve-se em três partes, que a seguir se explicitam: 

Primeira parte: Introdução e entrevista 

Permite avaliar o desempenho do examinando quando questionado sobre aspetos relacionados com 

tópicos gerais como identificação pessoal, família, estudos, interesses pessoais, etc. 

Segunda parte: Apresentação de um tema/leitura expressiva 

Permite avaliar o desempenho do examinando quando apresentando um determinado tópico que lhe 

é previamente fornecido (texto ou imagem).  

Terceira parte: Interação 

Permite avaliar o desempenho do examinando quando questionado sobre aspetos do tópico abordado 

na segunda parte. 


