
 

 

INFORMAÇÃO-PROVA 

Prova Equivalência à Frequência 

DISCIPLINA: Francês Ano letivo 2021/ 2022 

 

Prova  Código 16                            

 

 

 3.º Ciclo do Ensino Básico       Educação Inclusiva 

 

O presente documento divulga as características da prova de Equivalência à 

Frequência do 9ºano da disciplina de Francês a realizar em 2022 pelos alunos 

que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei 

n.º 54/2018, de 6 de julho e de acordo com o estipulado no Despacho Normativo 

nº 7-A/2022, de 24 de março, nomeadamente: 

 
1. Objeto de avaliação 
2. Caracterização da prova 
3. Critérios gerais de classificação 
4. Material 
5. Duração 

 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
e as Aprendizagens Essenciais de Francês e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre as 
seguintes competências: Leitura, compreensão oral, compreensão escrita, 
interação oral, interação escrita, produção oral, produção escrita e domínio 
intercultural. 

 



 

 

 1. Objeto de avaliação 
 1.1. Conteúdos 
TEMÁTICOS: 

« La solidarité »     e/ou    « La culture et l’art »  
 
GRAMATICAIS: 

L’expression de but 
L’expression de conséquence 
Articles définis et/ou indéfinis 
Pronoms et/ou déterminants démonstratifs 
Pronoms et/ou déterminants possessifs 
Prépositions 
Temps verbaux 
 

2. Caracterização da prova 
2.1. Características, estrutura e cotações 
 
PROVA DE COMPREENSÃO E DE PRODUÇÃO ESCRITA 

Esta parte consiste na realização de diversas atividades de compreensão / 
interpretação e produção de diferentes enunciados escritos, cujos temas se 
inserem nas áreas de conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. 
Grupo I – Compreensão / expressão escrita: 
Exercícios do tipo Verdadeiro / Falso  (16 pontos) 
Exercícios para completar frases (16 pontos) 
Exercícios de escolha múltipla     (12 pontos) 
Grupo II – Aplicação de conteúdos gramaticais: 
Exercícios de escolha múltipla    (10 pontos) 
Exercícios lacunares    (12 pontos) 
Exercícios lacunares    (12 pontos) 
 
Grupo III – Produção escrita 
Preenchimento de um texto lacunar  com opções de resposta  (22 pontos) 
 
PROVA DE COMPREENSÃO E DE PRODUÇÃO/INTERAÇÃO ORAL  

Esta parte consiste na realização de atividades de leitura e interação oral para 
avaliar a capacidade de compreensão e de produção/interação oral. Os temas 
inserem-se nas áreas de conteúdo sociocultural enunciadas no Programa: 
« La solidarité »    ou   « La culture et l’art » ( tema à escolha) ( 100 pontos) 
 

3. Critérios gerais de classificação 
3.1.  Fatores de penalização das respostas 
 
PROVA DE COMPREENSÃO E DE PRODUÇÃO ESCRITA 

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 o item a que 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), será 
considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.  
 
Grupo I  
Nos itens de resposta fechada, é atribuída a classificação de zero pontos se o 
examinando fornecer mais respostas ou assinalar mais opções do que as pedidas.  
Nos itens de resposta aberta, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas 
que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 
produzido.  
São fatores de desvalorização: 
A elaboração da resposta com base exclusivamente na cópia do texto, quando não 
solicitada; 
Os erros ou o vazio de conteúdo, mesmo que a forma esteja correta; 
As incorreções de língua, mesmo que o conteúdo esteja integralmente correto. 
 
Grupo II 
Nos itens de resposta fechada, é atribuída a classificação de zero pontos se o 
examinando fornecer mais respostas ou assinalar mais opções do que as pedidas 
ou assinalar a opção errada.  
Será atribuída a classificação de zero pontos se o examinando fornecer a resposta 
errada. 
Grupo III 
Será atribuída a classificação de zero pontos se o examinando fornecer mais 
respostas ou mais opções do que as pedidas ou se errar na escolha da palavra ou 
expressão escolhida para o preenchimento do texto lacunar. 
Os erros de ortografia;  
 
PROVA DE COMPREENSÃO E DE PRODUÇÃO/INTERAÇÃO ORAL  

A prova requer a mobilização de capacidades implicadas nas competências da 
leitura, da compreensão oral, da expressão oral, assim como da competência 
comunicativa. 
São fatores de desvalorização: 
Incorreção de leitura;  
Desconhecimento e uso incorreto da prosódia (fluência, entoação, ritmo, acento);  
Pronúncia incorreta; 
Construção sintática deficiente; 
Ausência de clareza no desenvolvimento do tema; 
Reduzida capacidade de emitir opiniões;  
Falta de poder de síntese, de clareza e de coerência nas respostas; 
Vocabulário reduzido; 
Desconhecimento dos temas do programa. 
 
4. Material 
PROVA DE COMPREENSÃO E DE PRODUÇÃO ESCRITA: 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 
de tinta indelével, azul ou preta. 
Os alunos podem usar folha de rascunho fornecida pela escola, mas esta não será 
recolhida para posterior correção e classificação. 
Só é permitida a consulta de dicionários bilingues. 



 

 

Não é permitido o uso de corretor. 
 
PROVA DE COMPREENSÃO E DE PRODUÇÃO/INTERAÇÃO ORAL: 

Os alunos não devem levar qualquer tipo de material. 
 

5. Duração 
Prova escrita: 90 minutos 
Prova de compreensão e de produção/interação oral: no máximo 15 minutos 
 

 
 


