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Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência 
do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Francês, a realizar em 2022 pelos alunos que se 
encontram abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 
 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 
referida e dos documentos curriculares de referência. 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova da disciplina: 
 
 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

Prova escrita e prova oral 

1. Objeto de avaliação 

A Prova de Equivalência à Frequência de Francês, LE II (9.º ano) tem por referência as 

Aprendizagens Essenciais da disciplina de Francês, 3º Ciclo, LE II, o Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas – QECR (2001) e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral, 

compreensão escrita, e produção escrita, do funcionamento da língua e da interação, oral e 

escrita. 

Esta prova permite avaliar: 

 Competências gerais, designadamente de conhecimento declarativo/sociocultural; 

 Competências de comunicação escrita nas vertentes linguística, sociolinguística e pragmática. 

 
Assim, deve o examinando: 

 Compreender textos escritos de natureza diversificada, adequados ao seu desenvolvimento 
intelectual, socioafetivo e linguístico; 

 Utilizar os seus conhecimentos em sequências discursivas e no uso da língua em situação de 
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comunicação; 

 Produzir textos escritos, em resposta a necessidades específicas de comunicação, adequados ao 
seu desenvolvimento intelectual, socioafetivo e linguístico; 

 
Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados nas Aprendizagens Essenciais, a prova 
contempla: 

 Conteúdos lexicais e morfossintáticos; 

 Conteúdos discursivos: sequências dialogais, narrativas, descritivas, explicativas e 
argumentativas; 

 Áreas de referência sociocultural. 
 

As áreas de referência sociocultural são as seguintes: 
 

 1. Escolha da carreira - Prosseguimento de estudo, vida ativa. 
 2. Cultura e estética - Arte, literatura, teatro, cinema. 
 3. Ciência e tecnologia - Pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, indústria de 

ponta. 
 4. Cooperação internacional - Cooperação entre povos (organizações internacionais). 

 5. Qualidade de vida - Defesa do ambiente, movimentos ecológicos. 

 

Prova escrita 

2. Caracterização da prova escrita 
 

A componente escrita da prova é cotada para 100 pontos e apresenta quatro grupos de 

itens. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da compreensão oral. Este grupo integra 

um documento oral relativo aos conteúdos temáticos elencados nas Aprendizagens Essenciais 

que constitui o suporte de itens de seleção e itens de construção sob a forma de escolha 

múltipla, de formulação de questões e de respostas. Cotação: 10 pontos.  

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. Este grupo 

integra um documento escrito relativo aos conteúdos temáticos elencados nas Aprendizagens 

Essenciais que constitui o suporte de itens de seleção e itens de construção sob a forma de 

escolha múltipla, de formulação de questões e de respostas. Cotação: 40 pontos.  

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, com 

atividades de aplicação gramatical. Este grupo integra itens de resposta curta e de seleção, 

sob a forma de completamento e associação/correspondência de frases. Cotação: 25 pontos.  

No Grupo IV, avalia-se a aprendizagem no domínio da Escrita. É constituído por um só item 

de construção, de resposta extensa. Este item é orientado quanto ao tema e à extensão (60 a 

80 palavras). São propostos aos alunos dois temas dos quais deverão selecionar e indicar 

inequivocamente aquele sobre o qual vão escrever. Cotação: 25 pontos.  
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Para a resolução das atividades da prova escrita acima descritas, sugere-se a seguinte 
distribuição do tempo: 

Atividades do Grupo I — 5 minutos 

Atividades do Grupo II — 30 minutos 

Atividades do Grupo III — 25 minutos 

Atividades do Grupo IV — 20 minutos 

Revisão geral — 10 minutos 

 

 

Estrutura da prova escrita 

Grupos Competências Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação 
(em 

percentagens) 

I 
 

Avaliar o 
desenvolvimento de 
estratégias de 
focalização da 
compreensão de 
enunciados orais com 
suporte áudio 

ITENS DE 
SELEÇÃO 
 
 

• Itens de 
seleção 

escolha 
múltipla 

 

4 a 5 10 

II 

Competência 
linguística 

 
• competência lexical 

 
• competência 

gramatical 
 

• competência 
semântica 
 

• competência 
ortográfica 

Competência 
pragmática 

 
• competência 

funcional 

Competência 
sociolinguística 

 

 

 

ITENS DE 
SELEÇÃO 
 
 

• Identificar 
afirmações 
verdadeiras ou 
falsas  

• Corrigir as 
afirmações 
falsas 

• Completar 
frases com 
informação do 
texto 

• Responder a 
perguntas do 
texto 

• Identificar 
expressões 
/palavras 
sinónimas 

 

 

 

4 a 5 
 
 
 

2 a 4 
 
 

2 a 3 
 
 
 

2 a 3 
 
 
 

3 a 4 
 
 

40 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 
MARIA DOS OLIVAIS 

 

 Informação n.º 01.16 

 
Data: 2022.05.06 

 

Prova 16 Página 4 
 

III 

Competência 
linguística 
competência lexical 

competência 
gramatical 

competência 
semântica 

competência 
ortográfica 

Competência 
pragmática 

competência 
discursiva 
competência 

funcional/ 
estratégica 

Competência 
sociolinguística 

 
ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 
 

• Preenchimento 
espaços 

•  

• Preenchimento 
espaços 

•  

• Transformação 
de frases 
 

 
 
 
 

6 a 8 
 
 

4 a 6 
 
 

4 a 6 

25  

IV 

Competência 
linguística 
competência lexical 

competência 
gramatical 

competência 
semântica 

competência 
ortográfica 

Competência 
pragmática 

competência 
discursiva 
competência 

funcional/ 
estratégica 

ITENS DE 
CONSTRUÇÃO 

• resposta 
extensa 

 

1 25 

 
Nota:  Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de 
resposta curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 
Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a 
forma de tarefas de transformação e de completamento. 

 

 

Prova oral 

Esta parte consiste na realização de atividades de compreensão/interpretação, produção e 

interação orais, cujos temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas nas 

Aprendizagens Essenciais. Consiste na realização de atividades que podem ter como suporte 

estímulos orais, escritos e/ou visuais.  
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Estrutura da prova oral 
 

N.º de alunos variável 

Constituição do júri 3 professores: um age como interlocutor e classificador e os restantes 
como classificadores 

Atividades - interação professor interlocutor-aluno 

- interação em pares (quando possível) 

- produção individual do aluno 

Duração até 15 minutos 

Classificação Atribuída de acordo com os níveis de desempenho e respetivas 
pontuações apresentados nos critérios de classificação. O professor 
interlocutor faz uma avaliação holística da prestação dos alunos; os 
classificadores restantes fazem uma avaliação analítica. 

 

3. Critérios gerais de classificação 

Componente escrita 

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

Referência para as Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua – ouvir/ver, 

ler, escrever e interagir – 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, previsto na grelha de classificação. 

Todas as questões devem ser respondidas na folha da prova, não sendo classificada qualquer 

questão respondida fora dessa folha. 

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

zero pontos. No entanto, 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 o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

Componente Oral 

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

Referência para as Línguas – QECR. A prova incidirá sobre os temas propostos na prova 

escrita. 

Não será atribuída qualquer pontuação aos alunos que revelem total incapacidade de 

compreensão oral e comunicação. 
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 4. Material 

 
Componente Escrita 

Para a prova apenas é permitido usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. O uso de corretor não é permitido. 

É permitido o uso de folha de rascunho - modelo oficial, entregue no início da prova. 

É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues. 

Não é permitida a permuta de dicionários. 

 

Componente Oral 

O professor interlocutor fornece o outro material a utilizar na realização desta componente 

(folhas de rascunho, fotografias, livros, jornais, revistas, etc.). 

 

5. Duração 
 
Componente Escrita 

Esta componente tem a duração de 90 minutos. 

Componente Oral 

Esta componente tem a duração máxima de 15 minutos. 

 
NOTAS: 

 

- A prova consta de duas componentes de realização obrigatória: prova escrita (peso de 50%) 

e prova oral (peso de 50%).  

 
 

 

 

 


