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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE FRANCÊS 

Prova 16 / 2014       1ªfase/2ªfase 

 
3º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de exame nacional de 

Equivalência à Frequência da disciplina de Francês (nível de iniciação trienal), a realizar em 

2014 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo 

Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

 

Devem ainda ser tidos em consideração o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de 

dezembro, bem como os Despachos n.º 15971/2012, de 14 de dezembro. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina. 

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

  Objeto de avaliação; 

  Características e estrutura; 

  Critérios de classificação; 

  Material; 

  Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para 

que fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

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 o exame diz 

respeito. 
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2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa da disciplina de Língua Estrangeira II – Francês, para 

o 3º ciclo do ensino básico, bem como as orientações e escalas de descritores enunciadas no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001). 

 
A 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 

inteletual, socioafetivo e linguístico; 

 Utilizar os seus conhecimentos sobre sequências discursivas e sobre o uso da língua em 

situação de comunicação; 

 Produzir textos escritos, em resposta a necessidades específicas de comunicação. 

 

Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados no Programa, a prova contempla: 

 Conteúdos lexicais e morfossintáticos; 

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

argumentativas; 

 Áreas de referência sociocultural. 

Foram selecionadas as seguintes áreas de referência sociocultural: 

 
1. Orientation et formation / projets et vocations 

Grupos, atividades de tempos livres, férias. 

2. Le monde du travail  / la vie active 

Inserção social, marginalização, mundo do trabalho, saídas profissionais, projetos pessoais. 

 
3. Science et technologie 

   O progresso da ciência e da tecnologia. Descobertas científicas e tecnológicas 

importantes. 

4.  L’environnement 

Preservação da natureza; aquecimento global e suas consequências; catástrofes naturais e 
causadas pelo homem; reciclagem; atitudes e gestos ecológicos. 
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3.Caracterização da prova escrita 

A prova apresenta entre 10 e 13 itens. 

Alguns dos itens têm como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos e 

imagens. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um 

tema do Programa. 

 

A prova apresenta a seguinte estrutura: 

Competências Tipologia de itens Número 
de itens 

Cotação 
(em 

percentagem) 

GRUPO I 
 

COMPREENSÃO ESCRITA 
 

O aluno deverá ser capaz de: 
 

 compreender globalmente o 
conteúdo do texto apresentado 
(sequência dialogal, narrativa, 
descritiva e/ou explicativa); 

 formular hipóteses sobre o contexto, 
função e sentidos do texto a partir 
de informação paratextual, de 
palavras chave e/ou de 
conhecimentos prévios, 

 identificar a sequência discursiva 
predominante; 

 relacionar informação explícita com 
sentidos implícitos; 

  reconhecer elementos de coerência 
e de coesão; 

 identificar intervenientes, ações, 
atitudes, emoções e intenções; 

 reconhecer vocabulário das áreas de 
referência sociocultural; 

 compreender os enunciados das 
afirmações e das questões propostas; 

 responder às questões construindo 
frases corretas, utilizando estruturas 
morfossintáticas adequadas; 

 aplicar em novas situações o 
vocabulário apreendido. 

 
 
 

GRUPO I 
 

COMPREENSÃO ESCRITA 
 

ITENS DE SELEÇÃO 

 escolha múltipla 

 associação/correspon- 
dência 

 ordenação 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 resposta curta 

 resposta restrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

GRUPO I 
 
 
 

 
 
 

6 a 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

GRUPO I 
 
 
 
 
 

Compreensão 
global 

15 pontos 
 

Compreensão 
aprofundada 

40 pontos 
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GRUPO II 
 

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 
 

O aluno deverá ser capaz de: 

 escrever notas simples e pequenas 
relacionadas com questões de 
necessidade imediata; 

 concretizar atividades / tarefas que 
permitam avaliar se é capaz de 
aplicar as regras de organização 
morfossintáctica. 

 
 

GRUPO III 
 

PRODUÇÃO ESCRITA 
 

O aluno deverá ser capaz de: 

 organizar ideias e/ou informação 
básica para a construção do texto; 

escrever frases simples ligadas por 
conectores simples como «et», «mais», 
«parce que»; 

escrever sobre aspetos do seu 
quotidiano; 

fazer descrições muito curtas e 
elementares de acontecimentos, 
atividades passadas e experiências 
pessoais; 

expressar sentimentos; 

utilizar as categorias linguísticas 
enumeradas no programa. 

 

GRUPO II 
 

FUNCIONAMENTO DA 
LÍNGUA 

 
ITENS DE SELEÇÃO 

completamento 

transformação 
 
 

 
 
 
 
 

GRUPO III 
 

PRODUÇÃO ESCRITA 
 

ITEM DE CONSTRUÇÃO 

resposta extensa 
 
 
 
 

GRUPO II 
 
 

 
3 a 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

GRUPO II 
 
 
 

25 pontos 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

GRUPO III 
 

PRODUÇÃO 
ESCRITA 

 
20 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TOTAL=100 

pontos 

 

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. 
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Seguem-se alguns exemplos de atividades e de tarefas que podem ser propostas, de acordo 

com o tipo de item. 

 

Itens de seleção 

 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

 Selecionar, de entre várias opções, a(s) resposta(s) correta(s); 

 

ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

 Relacionar títulos com textos; 

 Relacionar sequências de orações; 

 Identificar partes de um dado texto em que se diz aquilo que se pergunta no item; 

 

ORDENAÇÃO 

 Ordenar sequências e texto; 

 

Itens de construção 

 

RESPOSTA CURTA 

 Completar sequências e/ou texto; 

 Responder com informações contidas num texto; 

 

RESPOSTA RESTRITA 

 Reformular/reescrever frases ou pequenos textos usando elementos novos, como, por 

exemplo, conectores, pronomes, verbos; 

 Completar partes de um texto dado com novos trechos equivalentes; 

 Completar um diálogo em que faltam algumas intervenções; 

 Preencher frases incompletas, inseridas numa situação comunicativa predeterminada; 

 Usar estruturas próprias de uma determinada função comunicativa, enunciada no item; 

 

RESPOSTA EXTENSA 

 Escrever uma carta, uma mensagem, um fax, um e-mail, seguindo determinadas instruções 

sobre o seu conteúdo e sobre o seu contexto comunicativo (emissor, recetor, situação); 

 Narrar factos, acontecimentos ou experiências usando um guião; 
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 Narrar ou descrever a partir de uma imagem ou de um guião; 

 Responder a uma carta, a uma mensagem, a um e-mail, a um fax. 

 

4.Critérios de classificação 

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

Referência para as Línguas relativos às competências gerais e às competências de 

comunicação escrita, nas vertentes linguística, sociolinguística e pragmática. 

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 geralmente organizados por níveis de 

desempenho, a que correspondem pontuações fixas. 

 

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 – de resposta curta, de resposta restrita e de resposta extensa –, é 

atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto apresentado. No item de construção de resposta 

extensa, são considerados dois parâmetros: competência pragmática e competência 

linguística. Nesse item, a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver 

tratado o tema proposto. 

 

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 em folha própria fornecida pelo 

estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
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É permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues, sem restrições nem 

especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 
 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 

7. Caracterização da prova oral 

Para realizar a prova, o examinando deverá mobilizar estratégias que permitam evidenciar o 

nível de desempenho na competência de compreensão e de expressão oral.  

A prova será constituída por três partes: 

1. Entretien dirigé  

2. Exercice en interaction 

3. Expression d’un point de vue 

 

As partes 2 e 3 têm como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 

imagens que servirão de ponto de partida para a realização das atividades propostas pelo 

examinador. Na parte 3, o examinando disporá de 5 minutos de preparação.   

As áreas de referência sociocultural são as indicadas na matriz da Prova Escrita. 

Nas três partes da prova de expressão oral, as tarefas propostas podem envolver a 

mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um tema do Programa. 

 

A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte: 

Partes Desenrolar da prova 

1- Entretien dirigé  
(sem preparação) 

3 minutos 

O examinador inicia o diálogo, solicitando ao examinando 
que fale de si e da sua família, das suas atividades 
quotidianas, dos seus centros de interesse, do seu passado e 
dos seus projetos.  

2- Exercice en 
interaction 

(sem preparação) 
5 minutos 

O examinador apresenta ao examinando um documento onde 
se descreve uma situação, relacionado com uma área de 
referência do Programa. O examinando deverá fazer face à 
situação desempenhando o papel indicado no documento. 

3 - Expression d’un 
point de vue  

(5 minutos de 
preparação) 

7 minutos 

O examinando escolhe um dos dois documentos 
apresentados pelo examinador e, após preparação de 5 
minutos, faz a leitura em voz alta do referido documento, 
identifica o tema do mesmo, apresenta a sua opinião e 
debate-a com o examinador, argumentando o seu ponto de 
vista. 
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8. Critérios de classificação da prova oral  

 

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

Referência para as Línguas relativos às competências gerais e às competências de 

comunicação oral, nas vertentes linguística, sociolinguística e pragmática. 

O aluno deverá ser capaz de se expressar, tendo em conta a: 

 Coerência na articulação das ideias; 

 Correção linguística; 

 Variedade de vocabulário / vocabulário adequado; 

 Correção de estruturas; 

 Ritmo, entoação e pronúncia adequados; 

 Fidelidade às ideias do texto ou documento; 

 Construção do discurso de forma coerente e estruturada. 

 

   9. Material 

O examinando não necessita de ser portador de qualquer tipo de material, no entanto se 

quiser, pode usar esferográfica ou lápis, caso necessite de tomar algumas notas. 

 

10. Duração 

A prova oral tem a duração de 15 minutos. 

 


