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1. Objeto de avaliação 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Francês, com o código 365, a realizar em 2021 

pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 

de julho, Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, e pelo despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março de 

2021. 

 

2.1 - Caracterização da prova escrita 

A estrutura da prova escrita caracteriza-se no seguinte quadro: 

Quadro 1 – Valorização dos temas/ tópicos na prova escrita 

Temas Competências Cotação   (em pontos) 

▪ Information et 

Communication 

 

 

 

 

 

▪ Science, 

Technologie et 

Environnement 

 

 

• Compreender enunciados escritos; 
 

• Selecionar e extrair informação 
relevante; 

 

• Construir frases corretas com base no 
enunciado escrito; 

 

• Aplicar vocabulário de forma 
contextualizada; 

 

• Aplicar corretamente estruturas 
gramaticais; 

 

• Produzir um discurso escrito correto nos 
planos textual, lexical, morfológico, 
sintático e ortográfico, a partir da 
interpretação do texto e/ou emitindo 
uma opinião pessoal. 

       A - 90 pontos 
 
 
 
       B- 60 pontos 

 
 
 

 
 

       C - 50 pontos 
 
                          
 
 
 
   Total - 200 pontos 

Informação-Prova  

Prova Escrita/Oral de Equivalência à Frequência de Francês (nível de continuação) 

11.º Ano de Escolaridade/2021 

Código da Prova 365/ 1ª e 2ºFases 4 Páginas 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das Minas 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação por 
item 

(pontos) 
A – Compreensão 

• Questionário de compreensão geral com base em 4 
pequenos textos; 

 

• Texto sobre uma das temáticas mencionadas nos 
temas desta matriz; 

 

• Questionário de compreensão e interpretação 
(completamento de frases, associação ou 
correspondência entre elementos do texto, 
questões suscitadas pela temática do texto, 
questões de resposta curta). 

2 a 5 

 
 
 
 
 
 

90 pontos 
 

B – Mediação e Interação 

• Texto; 
 

• Exercícios sobre os conteúdos gramaticais 
(reescrita de frases, criação de frases, 
substituição de expressões 

• Tradução 

2 a 4 

 
 
 

60 pontos 

C – Produção/Expressão livre 
 

• Produção escrita sobre um dos domínios de 
referência (120 a 150 palavras) 

1 

 
 

50 pontos 

 

2.2 - Caracterização da Prova Oral 

A prova oral divide-se em três momentos: 

  1º momento: Conversa informal com o aluno (aproximadamente 5 minutos); 
 

  2º momento: Comentário sobre um tópico escolhido/descrição de uma imagem (aproximadamente 5 
minutos e 1 minuto de preparação); 

 

  3º momento: Interação acerca de um conteúdo programático do programa escolhido pelo professor (14 
minutos aproximadamente). 

 

  

Quadro 3 – Temas, tipologia, tempo e cotação   

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

GERAIS 

COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

ESTRUTURA TEMPO COTAÇÃO 

(PONTOS) 

Total: 200 

pontos 

 

Information et 

Communication 

 

. Compreensão 

Global 

. Compreensão 

seletiva e 

aprofundada 

. Apresenta-se 

. Expressa gostos, 

preferências e 

desejos 

1º momento: 

. Conversa 

informal 

 

   5 m. 

 



3 
 

 

 

 

 

Science, 

Technologie et 

Environnement 

 

     

. Produção . Estabelece 

relações de 

sentidos 

. Identifica e 

interpreta traços 

socioculturais 

2º momento: 

. Comentário 

 

 

6 m. 

 

 

. Interação 

 

 

. Defende um 

ponto de vista 

. Argumenta 

 

3º momento: 

. Interação  

 

14 m. 

 

 

3. Critérios de Classificação (Prova escrita e Oral) 

 

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

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

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

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. 

Na prova escrita os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações 

correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas classificações diferentes das cotações 

indicadas. Para a generalidade dos itens, são considerados de um a cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1); para a 

tarefa final da prova escrita são considerados sempre cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em cada parâmetro – 

competência pragmática e competência linguística.  

Na prova oral os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho e são avaliadas as seguintes 

categorias: adequação e variedade lexical, correção morfossintática e fonológica, fluência, desenvolvimento 

temático, coerência e interação. 

3.1. Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Podem ser atribuídas 

pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

3.2. Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 

corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos. 
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Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 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 na tarefa final, 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. 

 

4. Material 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

O aluno realiza a prova no enunciado/folha normalizada. 

Não é permitido o uso de corretor. 

  Na prova escrita é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.  

Na prova oral o examinando pode trazer o manual e utilizará material fornecido pelo examinador. 

 

 

5. Duração da Prova 

   A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

   A prova oral tem a duração de 25 minutos. 

 

 

 

 

 


