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INFORMAÇÃO: PROVA DE  EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

DISCIPLINA/PROVA: FRANCÊS - PROVA 16 

                                                                   2021 

 

 

3º Ciclo do Ensino do Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo 

da disciplina de FRANCÊS - PROVA ESCRITA, do 9º ano de escolaridade, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Francês em vigor para o Ensino Básico e permite avaliar as 

aprendizagens e os conteúdos enquadrados em domínios do Programa da disciplina e passíveis de 

avaliação em prova escrita. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por quatro grupos. 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1.  

No Quadro 2 consta a valorização relativa aos domínios e conteúdos e no Quadro 3 apresenta-se a 

tipologia, número de itens e cotação. 

 
Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínios Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão do oral 10 

II Leitura/compreensão/interpretação 40 
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III Aplicação de conteúdos gramaticais 25 

IV Tradução 10 

IV Produção de texto 15 

 
O Grupo I tem como suporte um documento áudio, onde se avaliam as competências de compreensão 

do oral, integrando itens de seleção. 

O Grupo II tem como suporte um texto, privilegiando a avaliação das competências dos domínios da 

leitura, compreensão e interpretação, integrando itens de seleção e itens de construção. 

No Grupo III avaliam-se competências no domínio da Gramática, através de itens de seleção e 

construção. 

No Grupo IV avaliam-se competências no domínio da tradução (estruturação da língua) e 

competências no domínio da Escrita, sendo constituído por um item de resposta mais extensa. Este 

item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à extensão da resposta. 

 

Quadro 2 – Domínios e conteúdos 

Domínios Conteúdos morfossintáticos 
 

- Os Estudos e a Vida Ativa; 

- Ciência e Tecnologia; 

- A Cooperação Internacional e Solidariedade; 

- O Ambiente. 
 

 

- Determinantes demonstrativos; 

- Expressão de causa; 

- Determinantes possessivos; 

- A forma negativa; 

- Flexão verbal: présent, futur, imparfait, passé 

composé de l’indicatif. 

 
 

 
 

 
Quadro 3 –Tipologia, número de itens e cotação 

 
Tipologia Número de itens Cotação por item 

Preenchimento 

Seleção 

Verdadeiro ou falso 

 
20 

 
1 a 4 pontos 

Resposta curta  
5 

 
5 a 8 pontos 

Tradução 1 10 

Produção de texto 1 15 

 

 

Critérios gerais de classificação 

Responder de forma precisa, correta e completa às perguntas formuladas. 
Serão fatores de desvalorização as incorreções sintáticas e ortográficas e a elaboração da resposta com 
base na cópia do texto. O vazio do conteúdo implica a desvalorização total da resposta. 
Aplicar corretamente conteúdos gramaticais.  
Traduzir, com correção linguística, um texto, respeitando o seu conteúdo. 
Elaborar um texto estruturado, respeitando o tema, limite de linhas e apresentando ideias 
coordenadas. 
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Serão fatores de desvalorização: 
. o afastamento do tema; 
. a incorreção sintática; 
. a incorreção ortográfica; 
. as repetições. 
 

 

 

Material 

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

azul ou preta. 
As respostas são registadas na folha do enunciado, no espaço reservado para o efeito.  

É permitido o uso de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 


