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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de 3º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Francês, a realizar em 2017, nomeadamente: 
 

 Objeto de avaliação 

 Caraterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 Local de realização 
 

1.Objeto de avaliação 

A prova final tem por referência o Programa de Francês e permite avaliar a aprendizagem passível de 
avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios da Leitura, do Funcionamento da Língua e 
da Escrita tendo em conta os conteúdos Linguísticos e Temáticos, e numa prova oral de duração limitada, 
nos domínios da Compreensão e Expressão Oral. 
 

A) Domínios – PROVA ESCRITA 
 

 LEITURA 
- Leitura de texto escrito de natureza diversificada adequado ao desenvolvimento intelectual, sócio afetivo 
e linguístico do aluno; 
- Apreensão do significado global do texto;  
- Localização no texto da informação pretendida. 
 
 

 FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA  
 

- Utilização de estruturas gramaticais específicas correspondentes ao ciclo em questão; 
- Aplicar corretamente os tempos verbais; 
- Aplicar conteúdos morfossintáticos. 
 

 ESCRITA 
 

 - Produção de textos escritos correspondendo a necessidades específicas de comunicação; 
 - Elaborar respostas corretas no seu duplo sentido de forma e conteúdo; 
 - Redação de um texto de acordo com as características semânticas, sintáticas e lexicais da Língua 
Francesa. 
 

 LINGUÍSTICOS/TEMÁTICOS 
- Aspetos da cultura francesa relacionadas com as temáticas lecionadas: 

    
 Vive la rentrée 

 Culture et esthétique 
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 Science et technonogie et vie active 

 Environnement 

 Solidarité et coopération internationale 

 

B) Domínios – PROVA ORAL 

 
 COMPREENSÃO ORAL  
- Audição de texto adequado ao nível linguístico; Seleção e retenção da informação necessária para 
resolução de exercício que ateste a sua compreensão;   
 
 EXPRESSÃO ORAL  
 - Utilização de conhecimentos prévios sobre aspetos relacionados com identificação pessoal, saber saudar 
e cumprimentar (falar de si, da família, dos amigos, da sua descrição física, do seu país e nacionalidade, da 
sua casa e de diversas atividades do dia-a-dia e lazer) 

 

2.Caracterização da prova  

PROVA ESCRITA 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios 

 

Grupos 

 

Domínios/Temas/Unidades 

Cotação 
(em pontos) 

1ª FASE 

Cotação 
(em pontos) 

2ª FASE 

Grupo I  

A. vocabulário 

B.Compreensão/Expressão 

Escrita 

 Vive la rentrée 

 Culture et esthétique 

 Science et technonogie  

 Vie active 

 Environnement 

 Solidarité et coopération 

  internationale 

 
 
 

46 pontos 

 
 
 

48 pontos 

Grupo II – 

Gramática 

 Tempos verbais – Présent de 
l’indicatif ; Imparfait ; Participe 
Passé ; Passé Composé ; Futur Simple; 
Conditionnel Présent; Le conditionnel 
passé ;Subjonctif Présent ; 
L’Impératif  

 A forma passiva 

  Os verbos pronominais no Passé 
Composé; 

 Os pronomes Y e En ; 

 A negação ; 

 A negação restritiva ; 

 A negação reforçada ; 

 A expressão de obrigação, de causa, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 pontos 
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de consequência, de fim, de oposição; 
de condição. 

 Os pronomes relativos, relativos 
variáveis, demonstrativos; pronomes 
possessivos. 

 O discurso indireto; 

 Os COD e COI; 

 As preposições de lugar; 

 O Adjetivo tout; 

 Exprimir as horas; 

 Exprimir uma opinião; 

 Exprimir anterioridade; 

 A localização do advérbio numa frase 
no presente e nos tempos compostos; 

 A interrogação e as palavras 
interrogativas; 

 A exclamação: que, comme, qu’est-ce 
que. 

Grupo III  

Expressão Escrita 

 
Temáticas abordadas ao longo do 3º 
ciclo 

 
25 pontos 

 
25 pontos 

 

PROVA ORAL 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios 

 

Grupos 

 

Domínios/Temas/Unidades 

Cotação 

(em pontos) 

1.COMPREENSÃO ORAL 
 Audição de um texto/ 
diálogo /canção  

- A audição de texto é de tema livre mas de 
acordo com as unidades temáticas 
abordadas ao longo do 3ºciclo. 
- Seleção questões de escolha múltipla; 
completamento de espaços 

 
 3  itens x 4pontos = 12 pontos 
 7  itens x 2pontos = 14 pontos 
 2  itens x 7pontos = 14 pontos 
10 itens x 1 ponto  = 10 pontos 
 

Total 50 pontos 

 2.LEITURA 
Pequeno excerto de 
texto 

 
- Tema livre (escolha do aluno de um texto 
de entre as temáticas abordadas no manual 
adotado) 

 
Total 15 pontos 

 
3. EXPRESSÃO ORAL 
Resposta a 5 questões 
colocadas oralmente. 

- Cumprimentos, saudações e aspetos da 
identificação pessoal (Nome, idade, morada, 
país e nacionalidade; 
- família com quem habita; 
- atividades de tempo livre; 
- meios de transporte que utiliza 
diariamente e em viagem; 
- caraterização física/psicológica. 

 
 
5 itens x 7 pontos 
 

Total 35 pontos 
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PROVA ESCRITA 

Quadro2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

3.Material 
 
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 
As respostas são registadas no enunciado da prova. 
É permitida a consulta de dicionário. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
4.Duração 
 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
A prova oral tem a duração de 15/20 minutos. 

 
Tipologia de itens 

Número 
de itens 

Cotação por item 
(em pontos) 

1ª FASE 

Cotação por item 
(em pontos) 

2ª FASE 

 

Grupo I  

A. Vocabulário e interação                                                              

 
 
3 itens 

 

 
1. 6x1,5 = 9 pontos 
2. 7x1,0 = 7 pontos 
3. 6x1,0 = 6 pontos 

    

 
1. 6x1,5 = 9 pontos 
2. 4x1,5 = 6 pontos 

3. 6x1,5 = 9 pontos 

 

B. Compreensão/Expressão Escrita 

1- Exercício de verdadeiro/falso. 
2- Exercício de resposta fechada. 

 
 

2 itens 

 
 

1. 7x2,0 = 14 pontos 
2. 2x5,0 = 10 pontos 

 
 
 

1. 7x2,0 = 14 pontos 

2. 2x5,0 = 10 pontos 

Grupo II  

     Gramática 

1- Exercício de escolha múltipla         
      2 – Exercício de completamento de espaços 
      3 - Exercício de completamento de espaços 

 
 
 
 

3 itens 

 
 

 
1. 6 x1,5 =  9 pontos 
2. 10x1,5 = 15  pontos 
3. 5  x 1,0 =  5 pontos 

 

 
 
 

1. 7x1,0 = 7 pontos 
2. 4x2,0 = 8 pontos 

3. 6x2,0 =12pontos 

 

Grupo III  

Produção Escrita – completamento de texto 

     - Tema/Tipologia 
     -  Pertinência da informação 
     -  Coesão textual 
     -  Vocabulário 
     -  Ortografia 

 
 

 
 
 

1 item 
 
 

 
 
 
 
 

25 pontos 

 
 
 
 
 

25 pontos 
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5.Critérios gerais de classificação  

PROVA ESCRITA                                                                                        1ªFASE         2ªFASE 

 

Grupo I  

A.Vocabulário 

 

B.Compreensão/ 

Expressão  

Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-completa o quadro com as palavras em falta; 
2-completa com o vocábulo adequado; 
3-escolhe a opção correta. 
 
 
1.Assinala corretamente as opções verdadeiras ou 
falsas corretas 
 
A cotação total dos itens anteriores só é atribuída às 
respostas que apresentem de forma inequívoca a única 
opção correta. 
São classificadas com zero pontos as respostas em que 
seja assinalada: 
- Uma opção incorreta: 
- Mais do que uma opção. 
- Não há lugar a classificações intermédias. 
 
 
2 -Resposta fechada: 
- A cotação total do item só é atribuída às respostas 
corretas.  
 
Serão fatores de desvalorização: 
- deficiente organização de ideias; 
- erros de estrutura impeditivos da comunicação; 
- erros de ortografia que impeçam o reconhecimento 
da palavra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 pontos 

Grupo II – 

Gramática 

 

 

Completamento de espaços: 
 
- A cotação total do item só é atribuída às respostas 
corretas.  
- As respostas incorretas são classificadas com zero 
pontos, não havendo lugar a classificações intermédias. 

 

29 pontos 

 

27 pontos 

Grupo III  

Expressão Escrita 

Completamento 

de texto) 

 

Os descritores de desempenho da produção escrita 
(Grupo III) integram os parâmetros: 
- Tema/Tipologia 
-  Pertinência da informação 
-  Coesão textual 
- Vocabulário 
- Ortografia 
 
- Caso o texto produzido pelo aluno não cumpra de 

 

 

25 pontos 
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forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e 
ao tipo de texto, deve ser classificado com zero 
pontos.  
As respostas serão classificadas da seguinte forma:  
- De 0 a 10 pontos - Deficiente organização de ideias; 
erros de estrutura impeditivos da comunicação; muitos 
erros de ortografia. 
- De 11 a 20 pontos – Incoerência na organização de 
ideias; alguns erros de estrutura não impeditivos da 
comunicação; alguns erros de ortografia. 
- De 21 a 25 pontos – Organização coerente de ideias; 
erros de estrutura irrelevantes; vocabulário adequado / 
variado. 

 

 TOTAL 100 pontos 

 

PROVA ORAL  

Grupo I - Compreensão Oral 

 Correção e adequação da compreensão oral 
em contexto formal. 

 
3  itens x 4pontos = 12 pontos 
 7  itens x 2pontos = 14 pontos 
 2  itens x 7pontos = 14 pontos 
10 itens x 1 ponto  = 10 pontos 

 
 

 
 
 

50 pontos 

Grupo II – Leitura 

 Correção, articulação, fluência da leitura 

 
3 itens x 5 pontos  

 
15 pontos 

Grupo III – Expressão oral 

 Correção e adequação da expressão oral em 
contexto formal: 
a) Estrutura da apresentação; pertinência e 
adequação das ideias; 
b) dicção; nível de língua; propriedade 
vocabular. 

 
 

 
5 itens x 7pontos 

 
 

 
35 pontos 

Fatores de desvalorização: 

 deficiente organização de ideias; 

 erros de estrutura impeditivos da comunicação; 

 erros de pronúncia que impeçam o reconhecimento da palavra. 
            Penalização máxima por erro: 1 ponto 

 

 TOTAL 100 pontos 

 
 
 

6. Local de Realização 

A prova é realizada na Escola Básica Padre Vítor Melícias (Sede do Agrupamento) 


