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

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS          Maio de 2022 

Prova 16 | 2022 

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 2022, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais (Francês 3º ciclo) e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR. Permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita e numa prova oral de duração limitada. 

 

Nas provas, são objeto de avaliação a compreensão do oral e do escrito, o uso da língua, a 

leitura, a interação ou mediação e produção escritas e a interação e produção 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;  

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

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

 

 

Caracterização da prova 

• As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados a 

compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a interação ou mediação e produção 

escritas (componente escrita da prova); no outro momento, avalia-se a interação e produção 

orais (componente oral da prova). Os itens têm como suporte estímulos orais, escritos e/ou 

visuais. 

• 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. 

 

 

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

Domínios Competências Tipologia de itens 

A- 

Compreensão oral 

(Compréhension orale) 

Competência Linguística 

• Competência Lexical 

• Competência Gramatical 

• Competência Semântica 

ITENS DE SELEÇÃO 

✓ Escolha múltipla 

✓ Verdadeiro/Falso 

✓ Associação/correspondência 

✓ Ordenação 
  

B- 
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/correspondência 
✓ Ordenação 
 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
✓ Resposta curta  
✓ Resposta restrita 

 

C- 
Funcionamento da Língua 
estrangeira 
(Interaction écrite) 

 

Competência Linguística 

• Competência Lexical 

• Competência Gramatical 

• Competência Semântica 
Competência Pragmática 

• Competência Discursiva 

• Competência Funcional 
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D- 
Produção escrita 
(Production écrite) 

 

Competência Linguística 

• Competência Lexical 

• Competência Gramatical 

• Competência Semântica 
Competência Pragmática 

• Competência Discursiva 

• Competência Funcional 
  

Competência Sociolinguística 
   

ITEM DE CONSTRUÇÃO 
✓ 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. 

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

 

 

Material 

É requerido ao aluno: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, lápis, borracha e apara-lápis. 

Não é permitido o uso de corretor. Não é permitido o udo de dicionário. 

 

 

Duração 

Componente escrita 

A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de 90 

minutos, sendo a compreensão do oral avaliada no início da componente escrita.   

 

Componente oral  

A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 15 minutos.  

Momentos Duração Procedimentos Estímulos 
 

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  

 

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 

  

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 

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 


