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FRANCÊS                                                                                                 2022 
 

 

Prova 16 
………………………………………………………………………………….………… 
 

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

1. Introdução 
 

O presente documento visa divulgar as características da prova de 

equivalência à frequência de 3º ciclo do ensino básico da disciplina de 

Francês. 

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

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 
 

Este documento deve ser dado a conhecer ao aluno e com ele deve ser 

analisado, para que fique devidamente informado sobre a prova que irá 

realizar. 

 
 
 

2. Objeto de avaliação 

 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e as orientações 

presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – 

QECR. 

É objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes da 

compreensão oral, leitura e uso da língua, produção escrita e interação / 

produção oral. 

Os conteúdos programáticos serão testados em quatro partes, através 

da ativação das seguintes competências (por referência ao QECR). 
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Quadro 1 – Partes da prova e competências ativadas 

 

 

Partes Competências ativadas 

b  

Compreensão Oral 

 Competência linguística (especificamente, 
competência 

lexical e competência semântica) 

 
 
 

Leitura e Uso da Língua 

 Competência linguística (especificamente, 

competência lexical e competência semântica) 

 Competência pragmática (especificamente, 

competência discursiva e competência funcional) 

 Competência linguística (especificamente, 
competência gramatical) 

 

Produção Escrita 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

  

Interação / 

Produção Oral 

 Competência linguística 

 Competência sociolinguística 

 Competência pragmática 

 
 
 

3. Caracterização da prova 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

A competência comunicativa nas vertentes da compreensão oral, leitura, 

uso da língua e produção escrita é cotada para 100 pontos. A competência 

comunicativa na vertente da interação / produção oral é cotada para 100 

pontos. 

A  classificação  de  exame  corresponde  à  média  aritmética  simples,  

arredondada  às unidades,   das   classificações   das   duas   provas   

expressas   em   pontos   percentuais   e convertida posteriormente na 

escala de níveis de 1 a 5. 

 

 

 

 

Prova 

Escrita 

Prova  

Oral 
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Quadro 2 – Conteúdos relativos às diferentes partes 
 

Partes Conteúdos 

  

Compreensão 

Oral 

Texto oral sobre a seguinte área: 

 Cultura e estética: música 

 
 

 

Leitura 

e 

Uso da Língua 

Texto sobre as seguintes áreas: 

 Cultura e Estética: música; 

 O ambiente 

O aluno deverá evidenciar conhecimento das seguintes 

estruturas gramaticais: 

 Tempos simples e compostos do modo indicativo 

(Présent, imparfait, futur, passé composé) 

 Pronomes relativos 

 Frase negativa 

 
 

Produção 

Escrita 

O grupo de produção de texto tem duas opções à escolha, 

devendo ser escolhido o tópico A ou B e elaborar um texto 

com aproximadamente 80 palavras, consoante o tópico 

escolhido. 

  
 

 

Interação / 

Produção Oral 

Escolher um tópico e/ou imagem e desenvolver de acordo 

com a temática. 

 Os estudos e a vida ativa 

 Cultura e Estética 

 Cooperação internacional e solidariedade 

 O ambiente 

 

 

 

 

 

 

Prova 

Escrita 

Prova 

Oral 
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Quadro 3 – Valorização relativa às diferentes partes e tipologia de exercícios 

 

 

Prova Partes Tipologia Possível de Itens Cotação 
(em pontos) 

 
 
 
 
 
 
 
Escrita 

 
 

Compreensão Oral 

 Verdadeiro / Falso 

 Escolha múltipla 

 

20 

 
 

Leitura 

e 

Uso da Língua 

 
 Verdadeiro / Falso 

 Escolha múltipla 

 Correspondência 

 Completamento de frases 

 Preenchimento de espaços 

 Reescrita de frases 

 
 
 

55 

 
 

Produção Escrita 

 Elaboração de um texto: 

comentário, carta ou email. 

 

25 

 

Oral 

 
 

Interação / Produção 

Oral 

 Leitura de um texto ou de um 
excerto, em voz alta, sobre 
uma das temáticas propostas 

 Resposta a questões 

 Descrição de imagens 

 

100 

 

 

4. Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios 

gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. As 

respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

As partes referentes à produção escrita e à interação/produção oral serão 

avaliadas de acordo com as grelhas de avaliação aprovadas em Departamento e que 

foram utilizadas ao longo do ano letivo. 

Os critérios de classificação da produção escrita contemplam a utilização de 

recursos linguísticos (vocabulares e gramaticais) suficientes e, geralmente, 

adequados ao tipo e à temática do texto que lhe permitem transmitir a informação 
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com coerência e à utilização de ortografia suficientemente precisa para não afetar a 

inteligibilidade do texto. 

É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. 

Os critérios de avaliação referentes à interação oral contemplam a 

pronúncia, conteúdo, correção morfossintática e vocabulário. 

 

5. Material 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

É permitido o uso de dicionários bilingues, sem síntese gramatical. 

 
6. Duração 

 
 

A  prova  escrita  tem  a  duração  de  90  minutos  e  a  prova  oral  tem  a  duração  

de  15 minutos. 

 

 

 


