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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 
 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Prova de Equivalência à Frequência de 

 
Francês LEII – código 16 

 

Ano letivo 2014/2015 

 
  
 
 
 
 
 
PROVA ESCRITA e PROVA ORAL 

 

I. INTRODUÇÃO  

 
 O presente documento visa divulgar as características da prova escrita e a prova oral de equivalência 

à frequência do 3.ºciclo do ensino básico da disciplina de Língua Estrangeira II - Francês, a realizar 

em 2015, de acordo com o Despacho Normativo n.º 6-A/2015, de 5 de março.  

 

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

  
Objeto de avaliação;  

Características e estrutura;  

Critérios de classificação;  

Material;  

Duração.  
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PROVA ESCRITA 

II. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

 

A prova tem por referência o Programa de Francês – Língua Estrangeira II, bem como as orientações e escalas 
de descritores enunciadas no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, incidindo sobre a 
aprendizagem definida para o final do 3.º Ciclo do Ensino Básico.  

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 
programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada.  

A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Leitura, da Compreensão Escrita, do Funcionamento da 
Língua e da Produção Escrita. 

 
 LEITURA E ESCRITA  
Compreender e interpretar textos em que predomine uma linguagem corrente ou um registo mais formal 
da língua padrão;  

Compreender relatos de acontecimentos, ou a expressão de sentimentos e desejos, em textos;  

Redigir respostas em que se manifeste uma expressão escrita correta e estruturada.  
 
COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS EM LÍNGUA  
Recorrer a um repertório linguístico suficientemente lato para relatar situações imprevistas, explicar o 
elemento principal de uma ideia ou de um problema com alguma precisão e exprimir o pensamento pessoal 
sobre assuntos abstratos ou culturais relacionados com o quotidiano;  

Recorrer a vocabulário suficiente para se exprimir sobre assuntos como a família, os passatempos, os 
interesses, as viagens e as atualidades.  

Dada a natureza da prova escrita, as competências linguísticas relevantes (lexicais, gramaticais, 
semânticas e ortográficas) a mobilizar envolvem capacidades descritas no QECR como as mencionadas nos 
descritores para, por exemplo, amplitude e domínio do vocabulário, correção gramatical ou domínio 
ortográfico.  

 

III. CARACTERIZAÇÃO  

 
A prova apresenta três grupos de itens.  

 
GRUPOS 

 
TIPOLOGIA DE EXERCÍCIOS 

 
COTAÇÔES 

Grupo I Compreensão e interpretação de texto: 
- Exercício de compreensão escrita: V/F/?; Escolha múltipla; associação de 
elementos; preenchimento de espaços; completamento de frases;… 
- Resposta a perguntas de interpretação do texto; comentário; identificação 
de ideias principais;… 
 

 
35 a 40 
pontos 

Grupo II Funcionamento da língua  
- Itens de escolha múltipla, completamento, transformação sintática, 
preenchimento de espaços, ligação/ construção de frases ;… 

 
35 a 40 
pontos 

Grupo III Produção de texto: 
- Elaboração de um texto: desenvolvimento de um tema, produção de um 
diálogo;… 

 
20 a 25 
pontos 
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IV. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

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

Sempre que o examinando apresente mais do que uma resposta para o mesmo item, apenas a primeira 

deve ser classificada. 

-  No Grupo I, as respostas às questões devem evidenciar compreensão do texto. 

Nos itens de resposta fechada, se o examinando fornecer mais respostas ou assinalar mais opções do que 

as pedidas é atribuída a classificação de zero pontos. 

 Nos itens de resposta aberta, deve ser atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido.  

-  No Grupo II, as respostas dadas a itens que envolvam transformações sintáticas devem ter como 

resultado frases com conteúdo semântico lógico. Deve ser atribuída a classificação de zero pontos a 

respostas que correspondam à produção de frases que não façam sentido, ainda que aparentemente sejam 

gramaticalmente corretas. 

-  No Grupo III, as competências de âmbito linguístico só serão avaliadas se o examinando tiver  

tratado o tema proposto. Será invalidada e classificada com zero pontos qualquer resposta que implique a 

produção de um texto que não verse sobre o tema dado. 

 

V. MATERIAL 

O aluno apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Não é permitido o uso de lápis, nem de corretor. 

Não é permitida a utilização de dicionários unilingues nem bilingues. 

 

VI. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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PROVA ORAL 
 

II. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

 

 
A prova tem por referência o Programa de 3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Língua Estrangeira II – 
Francês, em vigor. A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Interação Oral, Leitura/Compreensão 
Oral, Expressão oral / Produção individual do examinando. 
 

DOMÍNIOS:  

 

 INTERAÇÃO ORAL 

 • Interação examinador / examinando. 

  

 LEITURA / COMPREENSÃO ORAL 

 • Leitura expressiva de um texto;  

• Compreensão das ideias gerais de um texto; 

 • Seleção de informação necessária à interpretação de um texto.  

 

 EXPRESSÃO ORAL / PRODUÇÃO ORAL DO EXAMINANDO 

 • Comunicar transmitindo ideias, mensagens e opiniões sobre um determinado tema. 

 

III. CARATERIZAÇÃO  

 
A prova divide-se em três partes: 
 

ESTRUTURA TIPOLOGIA DE EXERCÍCIOS 
  

 
COTAÇÕES 

Parte I 

 

Interação examinador/ examinando 

( O examinando deve interagir com o examinador, 

fornecendo informação pessoal e expressando 

opiniões). 

10 pontos 

Parte II  

 

Leitura / Compreensão oral 

( O examinando deve:  ler com expressividade e 

correção; compreender as ideias gerais de um texto; 

selecionar a informação necessária à interpretação 

de um texto). 

 

45 pontos 

Parte III  

 

Produção individual do examinando 

( O examinando deve comunicar, transmitindo ideias, 

mensagens e opiniões sobre um determinado tema, 

recorrendo a marcas linguísticas específicas do 

discurso oral.  

 

45 pontos 
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IV. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

-  A expressividade e correção na leitura:;  
- A adequação das respostas às questões  formuladas;  
- o conhecimento de regras de funcionamento da língua: 

● aplicando  estruturas gramaticais; 
● adotando estruturas da língua-alvo adequadas ao contexto; 

- o conhecimento e o uso de vocabulário diversificado: 
● selecionando o vocabulário mais adequado aos domínios de referência; 
● utilizando vocabulário variado. 

 - o conhecimento e uso correto da prosódia (fluência, entoação, ritmo, acento); 
- a capacidade de emitir opiniões; 
- o poder de síntese, de clareza, de coesão  e de coerência nas respostas. 

 

 

 

 

V. MATERIAL 

 Não é necessário material. O mesmo ser-lhe-á fornecido no momento da realização da prova. 

 

 

VI. DURAÇÃO 

A prova tem duração máxima de 15 minutos. 

 

 

 


