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Disciplina: Francês 2021 

 Código da Prova: 16                      Tipo de Prova: escrita e oral  

9º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova escrita e oral do 3.º Ciclo 

do Ensino Básico da disciplina de Francês a efetuar em 2021, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios de classificação; 

• Duração. 

 
2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de Francês em vigor. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios 

do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova 

avalia a aprendizagem nos domínios da Leitura, da Gramática e da Escrita. 

 

DOMÍNIOS 

LEITURA E ESCRITA 

• Seleção de informação a partir de texto escrito; 

• Identificação das ideias principais de um texto; 

• Interpretação de sentidos implícitos; 

• Organização e correção da expressão escrita. 

 
GRAMÁTICA 

• Conhecimento sistematizado de aspetos fundamentais da gramática da língua francesa. 

ESCRITA 

• Domínio do processo de escrita, no seu uso multifuncional. 

Deste modo, a prova permite avaliar: 

 

 

Assim, deve o examinando: 
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ureza diversificada, adequados ao seu desenvolvimento 

intelectual, socioafetivo e linguístico; 

situação 

de comunicação; 

 específicas de comunicação; 

 

Respeitando os objetivos de aprendizagem enunciados no Programa, a prova contempla:              

 

eúdos discursivos: sequências dialogais, narrativas, descritivas, explicativas e/ou 

argumentativas; 

. 

G R U P O S  C O M P E T Ê N C I A S  T I P O L O G I A  D E  I T E N S  
N Ú M E R O  

D E  
I T E N S  

C O T A Ç Ã O  
( E M  

P O N T O S )  

I  

 

COMPREENSÃO DE TEXTO 

“Les études et la vie active/ les métiers”  

- Compreende, interpreta e analisa um texto de 

dificuldade compatível com os requisitos 

programáticos exigidos ao seu nível de 

aprendizagem; 

- Responde a perguntas sobre os textos dados; 

- Revela capacidade de síntese. 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

associação/correspondência 

 

verdadeiro /falso 

 completamento 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 

6  a  8  

 

 

 

 

 

 

 

3  a  5  

50 Pontos 

I I  

GRAMÁTICA 

- Domina estruturas morfossintáticas estudadas 

nos níveis 1, 2 e 3 (7º, 8º e 9º anos): 

 Le féminin des noms et des adjectifs ; 

 L’expression de la négation ;  

 Les temps verbaux de l’indicatif : 

présent, imparfait, futur simple, passé 

composé ; 

 Les déterminants possessifs. 

- Aplica estruturas morfossintáticas em novas 

situações. 

ITENS DE SELEÇÃO 

 

associação/correspondência 

nação 

 completamento 

 transformação 

 3  a  6  30 Pontos 
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3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

PROVA ESCRITA 

A prova apresenta três grupos de itens.  

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. Este grupo inclui um 

texto que constitui  

o suporte de itens de seleção e de itens de construção. Cotação: 50 pontos. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática, através de três itens de seleção. 

Cotação: 30 pontos. 

O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Escrita, é constituído por um item 

de resposta extensa. Este item é orientado no que respeita à tipologia textual, ao tema e à 

extensão (com um mínimo de 60 e um máximo de 90 palavras). Cotação: 20 pontos. 

Nota: 

Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 
apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 
Alguns dos itens de resposta curta podem apresentar-se sob a forma de tarefas de transformação. 

 

 

PROVA ORAL  

 

Competência ativadas 
Domínios / Áreas de 

experiência/Temáticas 

 

Cotação 

 

Competência linguística (especificamente, 

competência lexical e competência semântica) 

 

Competência pragmática (especificamente, 

competência discursiva e competência funcional) 

 

Leitura 

 

Interação oral 

 

Áreas determinadas pelo programa 

da disciplina 

 

 

 

70% 

 

 

 

Competência pragmática (especificamente, 

competência funcional da língua) 

 

 

Conhecimento sistematizado de 

aspetos da gramática do Francês 

30% 

 100% 

I I I  

PRODUÇÃO ESCRITA: 

- Produz um texto (60-80 palavras) a propósito 

de um dos conteúdos temáticos estudados e 

previstos no programa curricular: 

▪ Revelando capacidade de síntese; 

▪ Demonstrando espírito criativo. 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 
1  20 Pontos 
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4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

PROVA ESCRITA 

ITENS DE SELEÇÃO 

Escolha múltipla e/ou verdadeiro /falso 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Associação/correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 

elemento do outro conjunto. 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada está 

integralmente correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

resentada uma sequência incorreta; 

tada. 

 

Não há lugar a classificações intermédias.  

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis  

de desempenho.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos. 
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Resposta extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. 

Os descritores de níveis de desempenho da produção escrita (Grupo III) integram os parâmetros: 

Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e 

Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos. 

 

PROVA ORAL 

A classificação é atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações, apresentadas em 

grelha produzida para o efeito. 

 

4. 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 permitido o uso de corretor. 

 

5. DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração de 10 a 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 


