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Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Soeiro Pereira Gomes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS          Maio de 2020 

Prova 16 | 2020 

3º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência da frequência do 3º 

ciclo da disciplina de Francês, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Francês do Ensino Básico e 

Aprendizagens Essenciais e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

Esta avaliação só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados nas 

metas curriculares e resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas 

nas mesmas, mas não expressas nesta informação. 

Nesta avaliação está contemplada a avaliação das competências de compreensão, de produção, 

e de interação escritas e orais. 

 

Deste modo, a prova permite avaliar: 

 Competências gerais, designadamente de conhecimento declarativo/sociocultural; 

 Competências de comunicação escrita e oral nas vertentes linguísticas, sociolinguística e 

pragmática. 

 
Assim, deve o examinando: 

 Compreender textos escritos e orais de natureza diversificada, adequados ao seu 

desenvolvimento intelectual, socio afetivo e linguístico; 

 Utilizar os seus conhecimentos sobre sequências discursivas e sobre o uso da língua em 

situação de comunicação;  
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 Proceder à mediação de discursos em situações específicas de comunicação; 

 Produzir textos escritos e orais, em resposta a necessidades específicas de comunicação. 

 

Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados no Programa, a prova contempla: 

 Conteúdos lexicais e morfossintáticos; 

  Conteúdos discursivos: sequências dialogais, narrativas, descritivas, explicativas e 

argumentativas; 

 Áreas de referência sociocultural. 

 

As áreas de referência sociocultural são as seguintes: 

1. Identification/caractérisation/routine (hygiène et santé) 

2. Famille/école/bande 

3. Ville et campagne/climat 

4. Jeunes/loisirs/vacances 

5. Alimentation/logement/mode 

6. Services (transports, santé, communications) 

7. Vie économique 

8. Choix d’un métier 

9. Culture et esthétique 

10. Science et technologie 

11. Coopération internationale 

12. Qualité de vie 

 

Caracterização da prova 

 A prova é constituída por duas componentes (escrita e oral).  

 A prova apresenta entre 6 a 10 itens. 

 Alguns dos itens têm como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, 

imagens e gráficos. 

 Alguns dos itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que 

um tema do Programa. 

 O examinando deve mobilizar estratégias que permitam evidenciar o nível de desempenho 

nas competências de compreensão, de mediação, de interação e de produção escritas e 

orais. 

Para a resolução dos itens da prova, sugere-se a seguinte distribuição do tempo: 

 Grupo I Leitura e Escrita 30 minutos 

Grupo II Funcionamento da Língua estrangeira 35 minutos 

Grupo III Produção escrita 25 minutos 

Revisão geral 10 minutos 
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A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte. 

Domínios Competências Tipologia de itens Nº de 
itens 

Cotação 
(em pontos) 

I 
Leitura e Escrita 

(Compréhension 

écrite) 

 

 

 

 
Competência Linguística 

 Competência Lexical 

 Competência Gramatical 

 Competência Semântica 
 
Competência Pragmática 

 Competência Discursiva 

 Competência Funcional 
 
Competência Sociolinguística 
 

ITENS DE SELEÇÃO 
 Escolha múltipla 
 Verdadeiro/Falso 
 Associação/correspondênc

ia 
 Ordenação 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 Resposta curta 
 Resposta restrita 

2 ou 3 50 

II 
Funcionamento da 

Língua 
estrangeira 

(Interaction écrite) 

 
Competência Linguística 

 Competência Lexical 

 Competência Gramatical 

 Competência Semântica 
 
Competência Pragmática 

 Competência Discursiva 

 Competência Funcional 
 
 

4 ou 5 30 

III 
Produção escrita 

 
Competência Linguística 

 Competência Lexical 

 Competência Gramatical 

 Competência Semântica 
 
Competência Pragmática 

 Competência Discursiva 

 Competência Funcional 
 
Competência Sociolinguística 
 
 

 
ITEM DE CONSTRUÇÃO 
 Resposta extensa 

1 20 

 
 
 
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. 

 
Seguem-se alguns exemplos de atividades e de tarefas que podem ser propostas, de 

acordo com o tipo de item. 
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Itens de seleção 

 

 ESCOLHA MÚLTIPLA 

 Selecionar, de entre várias opções, a(s) resposta(s) correta(s); 

 Selecionar palavras que pertencem ao mesmo grupo temático; 

 Escolher, de entre vários (as) resumos/sínteses, o(a) mais apropriado(a) ao texto. 

 

 ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

 Relacionar títulos com textos; 

 Relacionar sequências de orações; 

 Relacionar representações visuais ou gráficas com significados; 

 Relacionar palavras/expressões com definições; 

 Identificar partes de um dado texto em que se diz aquilo que se pergunta no item; 

 Identificar num texto o significado de palavras ou expressões. 

 

 ORDENAÇÃO 

 Ordenar sequências e texto; 

 Organizar a informação transmitida em tópicos. 

 

Itens de construção 

 

 RESPOSTA CURTA 

 Completar sequências e/ou texto; 

 Responder com informações contidas num texto; 

 Transformar estruturas frásicas ou pequenos textos usando elementos novos, como, por 

exemplo, conectores, pronomes, verbos ou excertos de frases. 

 

 RESPOSTA RESTRITA 

 Reformular/reescrever frases ou pequenos textos usando elementos novos, como, por 

exemplo, conectores, pronomes, verbos; 

 Completar partes de um texto dado com novos trechos equivalentes; 

 Comparar dois textos sobre o mesmo tema; 

 Completar um diálogo em que faltam algumas intervenções; 

 Preencher frases incompletas, inseridas numa situação comunicativa predeterminada 

 Usar estruturas próprias de uma determinada função comunicativa, enunciada no item; 

 Descrever imagens, situações, sensações; 

 Resumir/sintetizar informação; 

 Redigir uma nota, uma mensagem, um e-mail. 
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 RESPOSTA EXTENSA 

 Escrever uma carta, uma mensagem, um fax, um e-mail, seguindo determinadas 

instruções sobre o seu conteúdo e sobre o seu contexto comunicativo (emissor, recetor, 

situação); 

 Narrar factos, acontecimentos ou experiências usando um guião; 

 Narrar ou descrever a partir de uma imagem ou de um guião; 

 Responder a uma carta, a uma mensagem, a um e-mail, a um fax. 

 
 

   A estrutura da prova oral sintetiza-se no quadro seguinte. 

 

 

 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos, e a prova oral não deverá exceder os 15 minutos. 

 

 

 

 

 

  

Momentos Duração Procedimentos Estímulos 

Cotação 

(em 

pontos) 

1º  

Interação 
Professores do 
júri / Aluno 

+/- 
4 

Minutos 

Os professores formulam ao 
aluno questões de apresentação, 
de modo a “quebrar o gelo”. 

Estímulos 
orais e 
escritos  

30 

2º 

Leitura 
Expressiva 

+/- 
2 

Minutos 

Os professores procedem à 
entrega de um texto que deve ser 
lido de forma expressiva pelo 
aluno. 

Estímulos 
orais e 
escritos 

20 

 

3º  

Interação 
Professores do 
júri / Aluno 

+/- 
4 

Minutos 

Os professores formulam ao aluno 
questões relativas ao texto lido e à 
sua opinião pessoal relativa ao 
tema do texto. 

Estímulos 
orais e 
escritos 

20 

4º  
Produção 
Individual do 
Aluno 

+/- 
5 

Minutos 

Os professores apresentam ao 
aluno imagens e frases que o 
aluno deve comentar. 

Estímulos 
orais, 
escritos e 
visuais 

30 


