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Ano Letivo 
2018/2019 

Informação-Prova Oral de Equivalência à Frequência  
do Ensino Básico  

(De acordo com o artigo 12º da Portaria nº 102/2016  de 18 de outubro)  

Disciplina: 
Código: 

Francês  
16 

Ano de Escolaridade: 9º ano  

Duração da Prova:  15 minutos  
 
 

1. Objeto da avaliação 

 
Verificar / avaliar se o aluno é capaz de: 
 

• Ler expressivamente; 

• Compreender o sentido global do texto; 

• Responder, de forma coerente e articulada, a questões sobre o texto e o 

tema da composição do teste escrito; 

• Produzir um discurso oral correto em termos formais e lexicais; 

• Adequar o discurso à situação comunicativa. 

 
 
2. Conteúdos lexicais 
 

▪ Culture et esthétique. 

▪ Vie active. 

▪ Science et Technologie. 

 
 
3. Estrutura da prova 
 

A prova é constituída por três partes. 
 
Parte A – Leitura de um texto da parte A do exame escrito. 

Parte B – Respostas a um questionário sobre o texto. 

Parte C – Exploração das temáticas descritas em “conteúdos lexicais” deste 

documento, através da resposta a um questionário. 
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4. Critérios de classificação / Cotações 
 

Os critérios de classificação de cada uma das partes estão organizados por 

níveis de desempenho, a que correspondem cotações fixas, não podendo 

ser atribuídas cotações diferentes das indicadas. 

 
Leitura expressiva                      (15 Pontos)  
 

Leitura expressiva, com uma dicção clara e audível. Fluência, ritmo e entoação adequados 
ao texto, respeitando a pontuação.  

  

 
 
 
Exposição oral                             (35 Pontos) 
 

Exposição clara das ideias, utilizando um discurso adequado à situação comunicativa. Uso 
de um vocabulário variado, evidenciando um bom domínio das estruturas sintáticas.  
Capacidade de reformulação do discurso. Pronúncia correta no discurso. 

 
 
 
Domínio dos conhecimentos       (50 Pontos) 
 

Seleção pertinente da informação. Capacidade de reformular o discurso, ao nível do 
conteúdo. Domínio dos conteúdos abordados. 

 
 
 
5. MATERIAL:  
 
O material necessário será fornecido pelos examinadores 
 

             
              Data de publicação: 14 de maio de 2019 


