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          A prova tem por referência o Programa de Francês homologado para o Nível de Iniciação e as 
orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 
 

Trata-se de uma prova com componente escrita e oral na qual a componente escrita tem a 

ponderação de 70 % e a componente oral de 30 %. A classificação da prova é expressa pela média 

ponderada e arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas componentes. 

COMPONENTE ESCRITA 

1. Objeto de avaliação 

          Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a escrita, 
enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica), 
pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas 
competências envolve a mobilização, de modo transversal e integrado, dos conteúdos e estratégias 
definidos pelo Programa supracitado, nomeadamente os das áreas de referência/dos domínios 
socioculturais. 
          Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas: 
A) Interpretação e Produção de Texto 
Interpretação e produção de tipos de textos variados (artigo, notícia, comentário, …), que concretizam 
macrofunções do discurso (narração, descrição, argumentação, …) a que estão associadas intenções de 
comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, …). 
B) Dimensão Sociocultural (Domínios de Referência) 
São as seguintes as áreas de referência sociocultural que constam do Programa para a disciplina bienal: 

10º 11º 
1. Premiers contacts 

 Les salutations, la présentation, l’identification ; 

 La caractérisation personnelle et professionnelle. 

1. La vie scolaire 

 Le système éducatif: organisation, fonctionnement ; 

 Les types de formation : diversité et innovation ; 

 Témoignages de parcours scolaires et universitaires. 

2. La famille et les amis 

 Membres de la famille et liens de parenté ; 

 Amis et collègues ; 

 Convivialité et centres d’intérêt. 

2. La vie sociale  

 Information et médias ; 

 Technologies de la communication ; 

 Espaces culturels. 

3. La vie quotidienne 

 Hygiène, santé : 

 Repas : plats, ingrédients, mœurs alimentaires 

 Déplacements : transports, circulation. 

3. Vie politique et économique  

 Institutions politiques au niveau national, régional et local 

 Secteurs d’activités : tradition et innovation 

 Consommation : argent, commerce, achats, publicité 

4. L’environnement 

 Espaces : la maison, le lycée : 

 Milieu rural, milieu urbain ; 

 Conditions climatiques. 

 

5. Oeuvre intégrale 4. Oeuvre intégrale 

Agrupamento de 

Escolas Severim de 

Faria, Évora 

ES Severim de Faria 
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   C) Língua Francesa 
Compreende as componentes morfossintática e léxico-semântica. 

 
2 . Caracterização da Prova 

      A prova é constituída por três grupos. Alguns itens têm como suporte um ou mais textos e, 
eventualmente, uma ou mais imagens. 

         Grupo I - Permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como 
suporte dois ou três textos áudio. 

          Grupo II - Permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua 
e na leitura, implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, seletiva e analítica. Os 
itens referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte, situando-se o número total de 
palavras entre 400-450. 

        Grupo III - Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades de interação e produção 
escritas. O número de palavras a escrever situa-se entre 100-130 

        A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação múltipla, 
ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta, restrita e extensa). 

 As provas são cotadas para 200 pontos, sendo a distribuição da cotação pelos grupos feita da 
seguinte forma: 

Grupos Domínio 
Cotação (em 

pontos) 

I Compreensão do oral 30 

II 
Uso da língua 30 

Leitura 60 

III 
Interação escrita 20 

Produção escrita 60 

 
3 . Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e 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 as que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, 
constantes nos critérios específicos de classificação. As cotações correspondentes a esses níveis são 
fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas. 

As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 
produzido são classificadas com zero pontos. 



Prova de Exame Equivalente a Nacional – Francês (código 317)  3 / 3 
 

Para o item de resposta extensa do Grupo III são consideradas nos parâmetros de classificação as 
competências pragmáticas (nas vertentes funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. Para 
cada um dos parâmetros apresentam-se quatro níveis de desempenho descritos. 

A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do 
desenvolvimento temático. 

A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos, o 
nível 1 no âmbito do desenvolvimento temático. 

4. Material a utilizar 
As respostas são registadas em folha própria de modelo oficial, fornecida pelo estabelecimento de 
ensino, podendo o examinando apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

6. Duração 
A prova tem a duração de 105 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 
A compreensão do oral é avaliada nos primeiros quinze minutos da prova. 

 

COMPONENTE ORAL 

1. Objeto de avaliação 
A prova permite avaliar: 

 Competências de interpretação e expressão orais (ler, ouvir, falar, interagir), concretizadas nos 
desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso da Língua e Competência Sociocultural. A 
demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos programáticos enunciados no 
Programa da disciplina contidos nos Domínios de Referência para cada ano. 

DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA 

1. Premiers contacts 

Les salutations, la présentation, l’identification ; 

La caractérisation personnelle et professionnelle. 

2. La famille et les amis 

Membres de la famille et liens de parenté ; amis et collègues ; 

Convivialité et centres d’intérêt. 

3. La vie quotidienne 

Hygiène et santé, 

Repas : plats, ingrédients, mœurs alimentaires ; 

              Déplacements : transports, circulation. 

4. L’environnement 

Espaces : la maison, le lycée. 

Milieu rural , milieu urbain ; 

Conditions climatiques. 
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5. La vie scolaire 

Le système éducatif : organisation, fonctionnement ; 

Les types de formation : diversité et innovation ; 

Témoignages de parcours scolaires et universitaires. 

6. La vie sociale 

Informations et médias ; 

Technologies de la communication ; 

Espaces culturels. 

7. Vie politique et économique 

Institutions politiques au niveau national, régional et local ; 

Secteurs d’activités : tradition et innovation ; 

Consommation : argent, commerce, achats, publicité. 

8. Œuvre intégrale 

 

3. Caraterização da prova 

A prova consiste na realização de tarefas que se desenvolvem a partir da leitura de textos  escritos ou visuais. Os 

temas dessas tarefas inserem-se em domínios de referência do Programa de Iniciação para os 10º e 11º anos de 

escolaridade.  

ESTRUTURA DA PROVA 
       Competências 

 

 

Conteúdos 

 

Ler 

20% 

 

 

Ouvir 

20% 

 

Falar 

30% 

 

Interagir 

30% 

 

Conteúdos Sócio- 

-culturais; 

temáticos,  

gramaticais; 

funcionais e  

lexicais constantes 

do programa 

Pronúncia……....10 

Fluência………...10 

Respeito pela 

pontuação….......10 

Expressividade...10 

 

Compreensão 

global..................20 

Compreensão 

seletiva..............20 

 

Correção do 

Discurso..............15 

Fluência do 

Discurso..............15 

Riqueza de 

vocabulário.........15 

Fonética..............15 

Compreensão na 

receção da 

mensagem..........15 

Capacidade de 

iniciar, manter e 

terminar um 

diálogo................15 

Desenvolvimento 

de um tema.........15 

Riqueza e precisão 

do léxico.............15 

Total 

 

40 

 

40 

 

60 

 

60 
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4. Critérios de classificação 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação das cotações que constam do quadro que se pode 
observar em “Estrutura da Prova”. 
As respostas cujo conteúdo não corresponda ao solicitado são classificadas com zero pontos. 
 
5. Material 
Textos e/ou imagens fornecidos pelo professor examinador. 
 
6. Duração 
A prova tem a duração máxima de 15 minutos. 

 


