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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS – Nível 3 (Componente Escrita + Componente Oral)                                                               

Prova 16 | 3º Ciclo do Ensino Básico | 2019 

9.º Ano de Escolaridade 
_____________________________________________________________________ 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência 

do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Francês, nível 3, a realizar em 2019, 

nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 
 

A Prova de Equivalência à Frequência de Língua Estrangeira II – Francês (9.º ano – nível 3) 

tem por referência o Programa de Francês do Ensino Básico e o Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas – QECR. 

 

Os programas das disciplinas de línguas estrangeiras preconizam atividades linguísticas, 

estratégias e tarefas reportadas a usos comunicativos da língua.  

 

Nesta prova são objeto de avaliação o uso da língua, a leitura e a escrita, enquadrados 

nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica), 

pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A 

demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos e estratégias 

definidos pelo programa da disciplina para o 9.º ano, nomeadamente os das áreas de 

referência/dos domínios socioculturais. 

 

Áreas de referência/Domínios socioculturais 
 

Temáticos: 

 Estudos e Vida Ativa 

 Ambiente 

 

Morfossintáticos: 

 Modos e tempos verbais (Présent de l’Indicatif; Passé Composé; Imparfait et Futur 

Simple) 

 O feminino dos nomes e dos adjetivos 

 Os Determinantes e Pronomes Possessivos 

 A passiva 
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Produção escrita: 

 Produzir um texto a partir de indicações dadas 

 

Caracterização da prova  
 

A prova é realizada em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados o uso da 

língua, a leitura e produção escrita (componente escrita da prova); no outro, avalia-se a 

interação e produção orais (componente oral da prova). Os itens têm como suporte 

estímulos escritos e/ou visuais.  

 

A prova escrita é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos, onde são 

avaliados o desempenho do examinando em atividades de leitura, do uso da língua e de 

produção escrita. 

 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla, associação, 

correspondência e ordenação) e itens de construção (por exemplo, resposta restrita e 

extensa). 

Interação e produção orais 

É objeto de avaliação o desempenho do examinando em atividades de interação e 

produção orais com o examinador. 

 

Critérios gerais de classificação 
 

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. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma 

resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente a que 

item diz respeito. 

 

Se o aluno 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. 

 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação, não podendo ser 

atribuídas pontuações diferentes das indicadas. Para todos os itens, são considerados de 

um a três níveis (N3, N2 e N1). 

 

Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrada num 

dos outros níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. Estão previstos 

níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma resposta revele um 

desempenho que não se integre em nenhum dos níveis descritos, deve ser-lhe atribuída a 
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_____________________________________________________________________________

pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. A qualquer resposta que 

apresente um desempenho inferior ao mais baixo nível descrito é atribuída a cotação de 

zero pontos. 

 

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. 

 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

 

No item de construção, do Grupo III, são considerados, separadamente descritores e 

respetivos níveis (N1, N2, N3, N4, N5) para a produção escrita geral e para o âmbito 

linguístico.  

 

Material 
 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta 

indelével azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

É permitido o uso de dicionário bilingue (Português- Francês e Francês- Português).     

As respostas às questões da prova são realizadas no enunciado. 

 

Duração 

Componente escrita: 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de 

tempo. 

 

Componente oral: não deverá ultrapassar a duração de 15 minutos. 
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