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INFORMAÇÃO-PROVA ESCRITA 

FRANCÊS 2016 

Prova 16  

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)  

   

 
1. Introdução 

 

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

Ciclo da disciplina de FRANCÊS, a realizar em 2016, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina. 

 

2. Objeto de avaliação  

A prova escrita tem por referência o Programa Trienal de Francês – Formação Específica (nível 

de iniciação) em vigor (homologado em 2001), bem como as orientações e escalas de descritores 

enunciadas no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001). 

 
Esta avaliação sumativa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite 

avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução da prova, 

escrita e oral, pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas 

nesta informação. 

O Programa desta disciplina assinala a existência de uma terceira etapa no processo formativo, 

que certifica «os resultados da aprendizagem, ratificando-os e permitindo a atribuição da respetiva 

classificação». Esta avaliação sumativa deve utilizar instrumentos formais, articulados com os objetivos e 

com os conteúdos de aprendizagem, bem como com as práticas pedagógicas preconizadas no 

Programa. Daí que as tarefas e as atividades propostas visem verificar as aquisições significativas que 
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permitiram construir a competência geral de comunicação de cada examinando, resultado de uma 

exposição diversificada, participada e interativa à língua e à cultura. 

Este tipo de prova, escrita e oral, permite avaliar, de entre as competências mencionadas no 

Programa, as inerentes à compreensão, à produção, à interação e à mediação de enunciados/textos orais 

e escritos. 

Deste modo, a prova, escrita e oral, permite avaliar: 

Domínios gerais, designadamente de conhecimento declarativo/sociocultural; 

 de comunicação escrita e oral nas vertentes linguística, sociolinguística e pragmática. 

Assim, deve o examinando: 

Compreender enunciados/textos orais e escritos 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 enunciados/textos orais e escritos, em resposta a necessidades específicas de comunicação. 

Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados no Programa, a prova, escrita e oral, 

contempla: 

Conteúdos lexicais e morfossintáticos; 

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

Áreas de referência sociocultural. 

 

São as seguintes as áreas de referência sociocultural que podem constar da prova, escrita e 

oral: 

1. Escolha da carreira 
Prosseguimento de estudos e vida ativa.  

2. Cultura e Estética 
Arte. 

3. Ciência e tecnologia 
Pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. 

4. Qualidade de vida 
Defesa do ambiente e movimentos ecológicos.  

 

3. Caracterização da prova  

O exame consiste, no seu conjunto, na realização de uma prova escrita e de uma prova oral. 

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 
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competências de compreensão, de mediação, de interação e de produção escritas e orais. 

 

PROVA ESCRITA 

A prova apresenta três grupos de itens. 

 
I. Parte de compreensão da escrita (leitura) 
 
Esta parte consiste na realização de uma atividade de compreensão/interpretação de um texto, cujos 

temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. 

Esta atividade tem como suporte um texto (de 30 a 300 palavras) e/ou uma ou mais imagens. 

 

O instrumento de avaliação apresentará a estrutura seguinte. 

 

Estrutura do instrumento de avaliação da compreensão da escrita 

Tipo de texto 
de suporte 

Tipologia de itens Número 
de itens 

Cotação 
 

 
1 tipo de texto 
selecionado de 
entre os 
enunciados 
no Programa 

 
ITENS DE SELEÇÂO 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 
Resposta curta 

 
Resposta restrita 

 
3 
 

2 
 

1 
 

1 
 

 
40 pontos 

 
II. Parte da gramática 
 
Esta parte consiste na realização de atividades de aplicação de conhecimentos de funcionamento da 

língua. Constam desta prova alguns dos conteúdos morfossintáticos enunciados no Programa. 

 

O instrumento de avaliação apresentará a estrutura seguinte. 

 

Estrutura do instrumento da gramática  
 

Conteúdos morfossintáticos Tipologia de itens Número 
de itens 

Cotação 
 

 
9 conteúdos 
selecionados de 
entre os enunciados 
no Programa:  
 
L’expression de la négation; 
Les déterminants possessifs; 
Les pronoms relatifs; 
Les adverbes de manière; 
Temps et modes verbaux: 
- Présent de L’Indicatif; 

 
ITENS DE SELEÇÂO 

 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 
Resposta curta 

 
Resposta restrita 

 
2 
 

3 
 

2 
 

1 
 

 
30 pontos 
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- Passé composé; 
- Imparfait de l’Indicatif; 
- Futur simple; 
- Conditionnel Présent. 
 
 

 
III. Parte de produção e interação escritas  
 
 
Esta parte consiste na realização de uma atividade de produção de um texto (de 40 a 80 palavras), cujos 

temas se inserem nas áreas do conteúdo sociocultural enunciadas no Programa. 

 

O instrumento de avaliação apresentará a estrutura seguinte. 

 

Estrutura do instrumento de avaliação da produção e interação escritas 
 

Tipo de texto 
a produzir 

Tipologia de itens Número 
de itens 

Cotação 
 

 
1 tipo de texto 
selecionado de 
entre os 
enunciados 
no Programa 

 
ITEM DE CONSTRUÇÃO 

 
Resposta extensa: 

 
- escrever (ou responder a)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.  
 

 
1 
 
 

 
30 pontos 

 

 

5. Duração da prova 

 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos.  

 

6. Critérios gerais de classificação  

 

Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas relativos às diferentes competências de uso da língua e à competência sociocultural. 

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

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos.  
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Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 

elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos. No caso dos itens constituídos por 

várias alíneas, a classificação é feita de acordo com o nível de desempenho observado na sua totalidade. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente no item de construção de 

resposta extensa, onde a competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema 

proposto e se ao seu enunciado/texto tiver sido atribuída, pelo menos, a classificação mínima na 

competência pragmática. 

 

 

 

 

 

 


