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INFORMAÇÃO–PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA    

FRANCÊS                                                                2021 
 

Prova 16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Francês, a realizar em 2021, nomeadamente: 

●  Objeto de avaliação 

●  Caracterização 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, as Aprendizagens 

Essenciais de Francês para os 7.º, 8.º e 9.º anos e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas. 

As Aprendizagens Essenciais na disciplina de língua estrangeira centram-se nas competências 

comunicativa, intercultural e estratégica.  

Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, a leitura, a gramática, a produção escrita e a 

interação e produção orais.  

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados a compreensão do oral, a 

leitura/compreensão da escrita, a gramática e a produção escrita (componente escrita das provas); no 

outro, avalia-se a interação e produção orais (componente oral das provas). Os itens têm como suporte 

estímulos orais e escritos. 

A componente escrita é constituída por quatro grupos e inclui itens de seleção (por exemplo, escolha 

múltipla e associação) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita e resposta extensa). 

Componente Escrita 

Compreensão do oral 

Avalia-se o desempenho do aluno na compreensão do oral, tendo como suporte dois textos áudios, que se 

integram na temática: Cultura e Estética. 

Leitura/Compreensão da escrita  

Avalia-se o desempenho do aluno no uso da língua em contexto e na leitura. O tema do texto integra-se na 

temática Cultura e Estética. 
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Gramática  

Avalia-se o desempenho do aluno na aplicação dos conteúdos gramaticais: futuro simples; pronomes 

pessoais (CD/CI) e frase negativa. 

Produção escrita  

Avalia-se o desempenho do aluno numa atividade de produção escrita. O número de palavras a escrever é 

de 80(1). 

A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no quadro 1. 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios  

Domínio 
Cotação 

(em pontos) 

Compreensão do oral 18 

Leitura/Compreensão da escrita 38 

Gramática 24 

Produção escrita 20 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 2. 

Quadro 2  Tipologia, número de itens e cotação  

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

Escolha múltipla 15 2 a 5 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

18 2 a 20 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 

integre elementos ligados por hífen ou resultantes de uma contração com o uso de apóstrofo (ex.:/l’école/;/sac-poubelle/)Qualquer 

número conta como uma única palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (ex.:/2021/). 
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Componente Oral 

A prova realiza - se oralmente e é constituída por três momentos: Diálogo, Monólogo, Interação. 

Avalia-se os conhecimentos do aluno no domínio da produção oral, nomeadamente a produção de 

enunciados orais com pronúncia e entoação adequadas. 

Para o conjunto das três partes, ter-se-ão em consideração: o léxico (em termos de quantidade e 

domínio); a morfossintaxe (estruturas e formas gramaticais) e fonologia (entoação e pronúncia). 

A valorização relativa aos domínios apresenta-se no quadro 3. 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios  

Domínio 
Cotação 

(em pontos) 

Diálogo dirigido 20 

Monólogo acompanhado 20 

Exercícios de interação 20 

Morfossintaxe 13 

Fonologia 13 

Léxico 14 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos 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. 

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 for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada 

equivalente à indicação da letra correspondente. 

 ITENS DE CONSTRUÇÃO 

Nos itens de resposta curta são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos. 
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Nos itens de resposta restrita, as respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões 

constantes nos critérios específicos são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 

apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado 

pelos documentos curriculares de referência. 

Nos itens de resposta curta e nos itens de resposta restrita que solicitem um número específico de 

elementos, só são considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos correspondentes ao 

número solicitado. 

Nos itens de resposta extensa, são fatores de desvalorização: Inadequação ao tema; pobreza de 

vocabulário; estruturação das frases bastante deficiente; incoerência do discurso; erros ortográficos. 

 

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 azul ou preta; 

 não é permitida a consulta de dicionários; 

 não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

Componente escrita 

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 15 minutos. 

Componente oral 

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


