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Introdução 
O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à frequência do ensino 

Básico da disciplina de Francês, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de 

estudo instituídos pela legislação em vigor. As informações apresentadas neste documento não dispensam a 

consulta da legislação. 

 

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

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

 1. Objeto de avaliação 

A prova de exame tem por referência os documentos de orientação curricular — Aprendizagens Essenciais — bem 

como as áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A prova permite avaliar a aprendizagem nos domínios linguísticos: ler, escrever, ouvir e falar. 

 

Assim, deve o examinando: 

- Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em documentos áudio; 

- Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante explícita em mensagens e textos simples e 

curtos; 

- Compreender o sentido global de textos e imagens adequados ao seu desenvolvimento intelectual, socioafetivo e 

linguístico; 

- Produzir enunciados, textos (orais e escritos), em resposta a necessidades específicas de comunicação;   

- Aplicar de forma correta estruturas morfossintáticas adquiridas; 

- Produzir um texto de opinião. 

 

A prova contempla: 

a) - Áreas temáticas: 

- Le monde du travail; 

- La solidarité; 

- La culture;  

- L’environnement. 

b) - Conteúdos lexicais e morfossintáticos: 

- conjugação verbal (Imparfait; Conditionnel; Passé Composé); 

- expressão de negação; 

- expressão de condição. 

c) - Conteúdos discursivos – sequências informativas, narrativas e dialogais. 
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2. Características e estrutura  

 

2.1. Prova escrita 

A prova consiste na realização de tarefas que se desenvolvem através de uma sequência de atividades que 

recobrem a demonstração da competência linguística (ler, escrever, ouvir e falar).   

 

A prova é composta por cinco partes.  

Parte I: esta parte avalia a compreensão do oral a partir da audição de um registo áudio. 

Parte II: esta parte permite avaliar o desempenho do examinando em atividades que implicam a compreensão de 

imagens e a ativação de conhecimentos (competência comunicativa). 

Parte III: esta parte permite avaliar o desempenho do examinando em atividades que implicam a compreensão de 

enunciados escritos e a ativação de conhecimentos (competência comunicativa). 

Parte IV: esta parte permite avaliar o desempenho do examinando na mobilização de competências e na ativação 

de conhecimentos ao nível gramatical e lexical.  

Parte V: esta parte visa a redação de um texto para exprimir opiniões, gostos e preferências (60 a 80 palavras). 

 

Partes Competências Tipologia de itens Cotação  

 

I 

(Compreensão Oral) 

Competência linguística 

• competência lexical, gramatical 

e semântica 

Competência pragmática 

• competência discursiva e funcional 

Competência estratégica 

 Itens  

• seleção 

• verdadeiro/falso 

 

 

 

 

 

 

25% 

(9%+16%) 

 

II 

(Compreensão Escrita) 

Competência linguística 

• competência lexical, gramatical 

e semântica 

Competência pragmática 

• competência discursiva e funcional 

Competência estratégica 

Itens  

  Correspondência 

 

 

 

 

 

10% 

 

III 

(Compreensão Escrita) 

Competência linguística 

• competência lexical, gramatical 

e semântica 

Competência pragmática 

• competência discursiva e funcional 

Competência estratégica 

Itens  

• verdadeiro/falso 

• produção curta 

 

 

 

 

 

25% 

(3%+12%+6%+4%) 

 

IV 

(Gramática) 

Competência linguística 

• competência gramatical 

Competência estratégica 

Itens  

• ordenação 

• produção curta 

• seleção 

 

 

15% 

(2%+9%+4%) 

 

V 

(Produção Escrita) 

Competência estratégica 

Competência linguística 

• competência lexical, gramatical 

• produção longa (60 a 

80 palavras) 
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e semântica 

Competência pragmática 

• competência discursiva e funcional 

 

25% 

(15%+10%) 

 

Critérios de classificação da prova escrita 

As cotações são expressas em números inteiros. 

Grupo I - CO 

Nos itens de seleção e de verdadeiro/falso é atribuída a cotação total à escolha correta. 

Avalia-se a compreensão da informação de um registo áudio.  

Grupo II – CE – (leitura de imagens) 

Nos itens de correspondência (em tabela) é atribuída a cotação total à escolha correta. 

Grupo III – CE (compreensão de texto extenso) 

Neste grupo, apenas a aplicação totalmente correta dos conhecimentos solicitados será cotada.  

Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à primeira escolha. 

No item de produção curta é tida em conta a Competência linguística e a Competência pragmática. Neste item, 

apenas a aplicação totalmente correta dos conhecimentos solicitados será cotada.  

Grupo IV - Gramática 

Neste grupo, apenas a aplicação totalmente correta dos conhecimentos solicitados será cotada.  

Grupo V - PE 

Neste grupo são avaliadas as competências pragmática e linguística. 

 

COMPETÊNCIA PRAGMÁTICA 

Nível 5 

 

Redige um texto de forma clara, direta e coerente, sobre o tema proposto, respeitando a matriz discursiva e o 

formato textual pedidos.  

Apresenta argumentos convincentes.  

Respeita a extensão indicada. (15%) 

Nível 4 (12%) 

Nível 3 Redige um texto simples sobre o tema proposto, respeitando a matriz discursiva e o formato textual pedidos.  

Apresenta argumentos em número insuficiente ou pouco convincentes.  

Pode não respeitar a extensão indicada. (9%) 

Nível 2 (6%) 

Nível 1 Redige um texto, abordando de forma global o tema proposto.  

Expõe as ideias de forma elementar e, muitas vezes, desarticulada.  

Pode não respeitar a extensão indicada. (3%) 

 

COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA 

Nível 5 

 

Liga as frases, recorrendo a mecanismos simples que marcam ideias e opiniões.  

Revela um bom domínio linguístico para exprimir as suas ideias de forma compreensível:  

– utiliza vocabulário variado e adequado, embora possam ocorrer pontualmente escolhas incorretas de palavras;  

– evidencia um bom controlo gramatical, podendo, no entanto, ocorrer lapsos ao nível da estruturação das frases.  

Produz uma escrita clara e inteligível, com organização adequada de parágrafos.  

A ortografia e a pontuação são geralmente precisas, embora possam pontualmente revelar influência da língua 
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materna. (10%) 

Nível 4 (8%) 

Nível 3 Revela um domínio linguístico suficiente para exprimir as suas ideias de forma compreensível:  

– utiliza vocabulário pouco variado, mas consegue suprir as suas limitações;  

– evidencia um controlo gramatical suficiente para permitir a compreensão do que pretende comunicar, embora 

cometa alguns erros.  

Produz uma escrita com ortografia e pontuação aceitáveis, sob o ponto de vista da inteligibilidade.  

Produz uma escrita corrente, com ortografia e pontuação aceitáveis, sob o ponto de vista da inteligibilidade. (6%) 

Nível 2 (4%) 

Nível 1 Demonstra apenas um controlo limitado de algumas estruturas e formas gramaticais simples, cometendo erros que 

afetam frequentemente a compreensão.  

Utiliza vocabulário elementar, com um conhecimento restrito da ortografia e da pontuação. (2%) 

 

NOTA 1: 

O afastamento integral do tema e do tipo de texto propostos implica a desvalorização total da resposta. 

A um texto ininteligível, será também atribuída a classificação de zero pontos. 

NOTA 2: 

A competência linguística apenas será avaliada se o examinando tiver obtido, pelo menos, nível 1 na competência pragmática. 

 

 

2.2. Prova Oral 

Esta prova avalia a competência comunicativa — exprimir-se, sobre o meio envolvente e situações variadas, de 

forma simples, em monólogos/diálogos curtos preparados previamente, usando vocabulário muito frequente e 

frases com estruturas gramaticais elementares e pronunciando de forma suficientemente clara para: 

- descrever situações, narrar experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes, passados ou 

futuros; 

- exprimir opiniões, gostos e preferências. 

 

A prova é composta por duas partes:  

Parte I 

- Compreensão de um documento do domínio do oral; 

- Identificação do tema abordado; 

- Mobilização de recursos linguísticos e discursivos. 

Parte II 

Esta parte visa o desenvolvimento de um tema sobre experiências e gostos pessoais. 

 

Nas partes I e II serão consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno:  

a- Âmbito — refere-se à capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em termos de 

variedade e extensão do conhecimento.  

b- Correção — refere-se à capacidade de usar as estruturas gramaticais e pronunciar as palavras de acordo com as 

regras do sistema linguístico e também de usar o vocabulário e a entoação adequados. 
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c- Fluência — refere-se à capacidade de formular e/ou prosseguir um discurso com ritmo adequado ao contexto, 

sem que hesitações, pausas ou reformulações exijam demasiado esforço de compreensão ao(s) interlocutor(es).  

d- Desenvolvimento temático e coerência. Desenvolvimento temático — refere-se à capacidade de utilizar 

conhecimentos/informação e de se expressar sobre um tema proposto. Coerência — refere-se à capacidade de 

sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componentes da competência discursiva. 

e- Interação — refere-se à capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação de 

significado entre emissor(es) e recetor(es) da mensagem. 

 

Âmbito 20% 

Correção 20% 

Fluência 10% 

Desenvolvimento temático e coerência 25% 

Interação 25% 

 

Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. A cada um desses 

níveis corresponde uma única pontuação. Essa pontuação é expressa por um número inteiro, previsto na grelha 

para registo da classificação final do júri. A classificação do aluno resulta da soma das pontuações obtidas em cada 

uma das categorias.  

 

3. Material 

Como material de escrita, apenas poderá usar caneta e esferográfica de tinta azul ou preta. É permitido o uso de 

dicionário (Português-Francês e/ou Francês-Português). Não é permitido o uso de corretor.  

                                       

4. Duração  

Prova escrita: 90 minutos. / Prova oral: 10 a 15 minutos 

 

5. Classificação final 

A classificação final do aluno resulta da média aritmética simples dos resultados obtidos nas duas provas. 


