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 Ministério da Educação 

Ano letivo de 2021/2022 

 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

CICLO ENSINO SECUNDÁRIO 

CÓDIGO - DISCIPLINA 365 – FRANCÊS (L. ESTRANGEIRA II – FORMAÇÃO GERAL) 

ANO DE ESCOLARIDADE 11º ANO 

TIPO DE PROVA ESCRITA E ORAL 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS + 25 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME 0 MINUTOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa divulgar a informação relativa à prova de exame de equivalência à 

frequência da disciplina de Francês, do ensino secundário, a realizar em 2022. 

 

 As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do 

Programa da disciplina. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
- Objeto de avaliação;   
- Características e estrutura;   
- Critérios de classificação;   
- Material;   
- Duração.  

 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos 

itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, 

em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa de Francês, 10º e 11º anos – 
Continuação, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o QECR) e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. Irá incidir sobre os conteúdos 
selecionados abaixo referidos. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

 
Prova escrita e oral constituída por questões relacionadas com os conteúdos que constam do programa. 
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Estrutura da Prova Escrita 
 

 
  Competências  

 
 
 
 
 
 
Domínios de 
Referência  

Sociocultural e de aprendizagem 

Competência linguística, pragmática (funcional), sociolinguística 

 
Compreensão  
                                        
 
3 a 7 itens de seleção 

 
Interpretação de texto  
 
 
 4 a 6 itens de construção 

 
Produção  
• 1 item ou 2 
• Itens de construção: um de 
resposta extensa, eventualmente 
precedido de um de resposta 
restrita 

 
 

Groupes 
d’appartenance 
et de Référence 

 

Expériences et 
parcours 

 

Diversité et 
Mondialisation 

 

Information et 
communication 

 

Science, 
technologie et 

environnement 

 

 
ATIVIDADE A  
 
● Identificar intenções de 
comunicação, natureza do 
texto, assuntos, contexto, 
intervenientes, função e 
público. 

● Identificar regularidades 
discursivas, linguísticas, 
gramaticais, registos de língua 
e a sua função. 

● Localizar elementos 
estranhos a um 
conjunto/texto. 

● Agrupar palavras 
/afirmações 
  
● Associar mensagens verbais 
a representações visuais e 
gráficas 
  
●Completar frases/textos 
com palavras dadas 
 
● Hierarquizar factos/ações  
●  Identificar paráfrases  
● Organizar campos 
semânticos  
 

 
ATIVIDADE B  
 
● Relacionar títulos com 
textos/partes de textos 

● Identificar palavras/expressões 
referentes a elementos gramaticais 

● Completar frases/textos 

● Dar resposta a perguntas de 
compreensão/interpretação 

 ● Identificar a função de 
elementos 
lexicais/gramaticais/funcionais 

● Identificar a relação 
direta/inferida entre afirmações e 
um texto 
 
● Identificar marcas de 
subjetividade 
 
● Localizar informação específica 
 
● Parafrasear expressões/frases  
 
● Preencher diagramas/tabelas 

 
ATIVIDADE C 
 
● Organizar ideias e/ou 
informação. 

● Determinar a ideia central/ as 
ideias de suporte. 

● Relacionar, analisar, partilha 
percepções, experiências, 
sentimentos, convicções e reagir 
aos de outros. 

● Utilizar as categorias 
linguísticas enumeradas no 
Programa. 

● Redigir textos de índole 
pessoal, social ou institucional: 

● Escreve um texto/artigo de 
opinião 

● Descreve situações, imagens 
sensações 

● Escreve uma carta 

● Escreve uma notícia 

● Narra acontecimentos, 
experiências, com/sem guião, 
eventualmente com o apoio de 
um estímulo (visual/textual) 

● Escreve um texto 
argumentativo/ persuasivo 

Total .................. 
200 pontos 

 
40 a 60 pontos 70 a 90 pontos 50 a 70 pontos 
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Estrutura da Prova Oral 
 

 
      Competências  

 
 
 
 
 
 
 
Domínios de 
Referência  

 

                    Sociocultural e de aprendizagem 
                 Uso da língua 
                 Capacidade de interação 
Regras de funcionamento 
 
• Aplicar estruturas 
gramaticais; 
 
• Adotar estruturas da 
língua -alvo adequadas ao 
contexto. 

Vocabulário 
• Selecionar o vocabulário mais 
adequado aos domínios de 
referência; 
 
• Utilizar vocabulário variado. 

Prosódia 
(Fluência, entoação, ritmo, 
acento) 
• Interagir com eficácia em 
Língua francesa; 
 
• Produzir um discurso fluido 

 

Groupes 
d’appartenance et 

de Référence 

Expériences et 
parcours 

Diversité et 
Mondialisation 

Information et 
communication 

Science, technologie 
et environnement 

 
 
 
  1. Leitura de um texto ou de um excerto   75 pontos 
  2. Resposta a perguntas subordinadas aos domínios de referência   75 pontos 
  3. Produção de uma dissertação oral  50 pontos 
         ou 
         Produção de comentário a partir de suportes variados (escritos, áudio ou visuais) 
         ou 
         Construção e explanação de opinião sobre tópicos da atualidade 
 
 

                                                                                                   Total  200 pontos 

 

Nota: Os alunos cumprirão obrigatoriamente as atividades enunciadas nos pontos 1. e 2., optando por uma das 

restantes. A prova oral será, assim, composta no total por três atividades 

 

4. CRITÉRIOS 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. 

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de desempenho. 

A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. 

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

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a(s) 

opção/opções correta(s). No caso de a cotação ser atribuída a um grupo de itens ou a um item constituído 

por várias alíneas, as respostas são classificadas de acordo com o nível de desempenho observado na sua 

totalidade. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja 

integralmente correta e completa. 

Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às respostas, total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
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Itens de construção 

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 nos itens de resposta 

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

tiver obtido, pelo menos, a classificação mínima na competência pragmática. 

 
 
Na parte oral do exame, serão consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: 

Âmbito, Correção, Fluência, Desenvolvimento temático e Coerência e Interação. O entendimento que se faz 

destas categorias é o seguinte:  

 
   Âmbito - capacidade de usar os recursos linguísticos necessários à comunicação, em termos de variedade, 

extensão/espetro do conhecimento.  

  Correção – 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.  

  Fluência – 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).  

  Desenvolvimento Temático e Coerência  

 
- Desenvolvimento Temático – capacidade de utilizar conhecimentos/informação e de se expressar 

sobre qualquer um dos temas prescritos pelo Programa da disciplina.  

- Coerência – capacidade de sequenciar ideias e de organizar informação, ativando componentes da 

componente discursiva 

 
  Interação – capacidade de comunicar oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação de 

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

 

Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho, sendo que o 

júri, em conferência, atribui um nível final ao aluno em cada categoria. A cada um desses níveis 

corresponde uma única pontuação que é expressa por um número inteiro, previsto na grelha para registo da 

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

uma das categorias.  

Para cada categoria a ser observada consideram-se cinco níveis. Estão previstos níveis de desempenho 

intercalares não descritos. Sempre que um desempenho não se integre em nenhum de dois níveis descritos 

consecutivos, é-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificado 

com zero pontos qualquer desempenho que não atinja o nível 1. 

 

5. MATERIAL 

 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. DURAÇÃO 

 
90 minutos (escrita) + 25 minutos (oral) 
 


