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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA 

 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

FRANCÊS 1ª e 2ª Fases 

Prova 16 | 2014 Tipo de prova: Escrita e Oral 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do Ensino 

Básico da disciplina de Francês, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Francês em vigor (homologado em 1991) e o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (2001).  

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 

Programa da disciplina, passíveis de avaliação nas modalidades de escrita e oral, de duração limitada.  

A prova avalia os domínios da Compreensão, Interação e Produção, respeitando os objetivos de aprendizagem 

do Programa.  

 

 

 

2. Caracterização da prova  

 

Prova escrita 

 

A prova escrita apresenta três grupos de itens. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem do domínio da Compreensão Escrita.                                Cotação:45%. 

 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem do domínio da Interação e os conteúdos lexicais e morfossintácticos, 

através de itens de seleção e itens de construção.                                                                     Cotação: 35%. 

 

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Produção, é constituído por um item de 

resposta extensa; este é orientado no que respeita ao tema e à extensão (de 80 a 100 palavras). Cotação: 20% 
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Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

 

Domínios Conteúdos Cotação 

Compreensão Escrita 

 Identifica o sentido global do texto 

 Reconhece vocabulário  

 Identifica informações relevantes / 

específicas / implícitas 

 Seleciona e organiza informação 

Escolha de carreira  

 Prosseguimento dos estudos 

 Vida ativa 

 

 Ciência e tecnologia 

•   As novas tecnologias 

 

Cooperação internacional 

 Cooperação entre os povos: ONU, UNICEF, UE, ONGS. 

45% 

Interação 

 Reescreve um excerto/frase 

 Completa frase /texto 

 Organiza e completa sequências  

 Nomes (femininos e plurais) 

 Expressão de negação 

 Expressão de condição 

 Determinantes e pronomes 

 Interrogativa 

35% 

Produção Escrita 

 Identifica as ideias de suporte 

 Organiza ideias e/ou informação 

 Elabora um texto adequado à situação 

comunicativa apresentada 

Escolha de Carreira  

 Prosseguimento dos estudos 

 Vida ativa 

 

Ciência e tecnologia 

 As novas tecnologias 

 

Cooperação internacional 

•    Cooperação entre os povos: ONU, UNICEF, UE, ONGS. 

20% 

 

 

A prova escrita pode incluir os tipos de itens discriminados: 

 

Itens de selecção 

Escolha múltipla; tipo verdadeiro/falso; associação/correspondência; ordenação 

Itens de construção                                                                                                                                                           

Resposta curta; resposta restrita; resposta extensa 

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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Prova oral 

A prova oral consiste na realização de três atividades de interação oral: a primeira insere-se no domínio 

sociocultural; a segunda e a terceira abordam os temas referenciados para a prova escrita. 

 

Quadro 2 – Estrutura do instrumento de avaliação da Interação Oral 
 

Momentos 3 momentos 

Alunos 1  aluno 

Júri 3  professores: um age  como  interlocutor e classificador, os outros como classificadores. 
 

Domínios/áreas     Conteúdos temáticos: Escolha da carreira, Ciência e Tecnologia, Cooperação internacional. 

Tipos de atividades De interação (professor interlocutor–aluno); de produção individual (aluno) 

 
 

3. Critérios de classificação da prova  

 

Prova escrita 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

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. 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

Classificam-se com zero as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma opção. 

VERDADEIRO/FALSO 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero as respostas em que seja assinalada uma opção incorreta. 

ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

A classificação é atribuída segundo o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer associação/ 

correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um elemento do outro. 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída quando a sequência apresentada estiver integralmente correta e 

completa. São classificadas com zero as respostas em que seja apresentada uma sequência incorreta ou em 

que seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. Não há classificações intermédias. 

RESPOSTA CURTA 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. Os critérios de 

classificação das respostas nestes itens podem organizar-se por níveis de desempenho. O afastamento 

integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero. 

RESPOSTA RESTRITA 

Os critérios de classificação das respostas nestes itens organizam-se por níveis de desempenho.O afastamento 

integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero. 

RESPOSTA EXTENSA 

Os critérios de classificação das respostas nestes itens organizam-se por níveis de desempenho. Os descritores 

de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os parâmetros Tema, Coerência e 

Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e Sintaxe, Repertório Vocabular e Ortografia. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero.  
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Prova oral  

 

Quadro 3 – Critérios, valorização e descritores  de desempenho da prova oral 
 

Cotação 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÂO 

 
 

 
90 - 100 % 

 
.  discurso  que respeita o solicitado; 
.  expressão muito bem estruturada:  muito clara e  coerente, muito fluente, pronúncia correta; 
.  utilização de vocabulário rico e variado, específico do assunto em tratamento; 
.  falhas de correção formal irrelevantes; 
.  expressão crítica de perceções, experiências e opiniões; 

 

70 – 89% 

 
.  discurso  que respeita o solicitado; 
.  expressão bem estruturada: clara e coerente, fluente, com algumas incorreções de pronúncia; 
.  vocabulário variado, específico do assunto em tratamento; 
.  algumas falhas de correção formal; 
.  alguma expressão crítica de perceções, experiências e opiniões; 

 
 
 
50 – 69 % 

 
.  discurso  que respeita o solicitado, contudo,  pouco desenvolvido; 
. expressão razoavelmente estruturada: predominantemente clara, coerente, com relativa fluência,  
  com várias incorreções de pronúncia; 
. utilização de vocabulário pouco variado, simples, pouco específico do assunto em tratamento; 
.  várias falhas de correção formal. 
.  escassa expressão crítica de perceções, experiências e opiniões; 

 

20 – 49 % 

 
.  discurso  pouco adequado, respeitando apenas parcialmente o solicitado; 
.  expressão mal estruturada, por vezes até impeditiva da transmissão da intenção de comunicação: 

confusa, desordenada, muito pouco fluente, com muitas incorrecções de pronúncia; 
.  utilização de vocabulário limitado, não específico do assunto em tratamento; 
.  muitas e/ou relevantes falhas de correção formal; 
.  ausência de expressão crítica de perceções, experiências e opiniões; 

 

1 – 19 % 

 
.  discurso  não adequado, não respeitando o solicitado; 
.  expressão muito mal estruturada / não estruturada, incompreensível: confusa, incoerente,  
    não fluente, com inúmeras  incorreções de pronúncia; 
.  grande insuficiência e incorreção de vocabulário , não específico do assunto em tratamento; 
.   inúmeras e/ou relevantes falhas de correção formal; 
.  ausência de expressão crítica de perceções, experiências e opiniões; 

 
0 % 

 
. discurso inadequado e/ou  incompreensível 

 

4. Material 

 

A prova escrita é realizada em folha própria fornecida pela Escola, sendo apenas 

permitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

 

Não é permitido o uso de corretor. Não é permitido o uso de dicionário unilingue/bilingue.  

 

Na prova oral o aluno poderá usar uma caneta ou lápis para, em presença dos examinadores, 

anotar, se assim o entender, alguns elementos/tópicos para o ajudar no monólogo. 

 

5. Duração da prova  

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, não podendo ultrapassar este limite. 

A prova oral tem a duração de 15 minutos, não podendo ultrapassar este limite. 

 

FIM 


