
 
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

Direção Regional da Educação 
 

 
 

1 

Ano Letivo 
2021/2022 

Informação Prova - Exame de Equivalência à Frequência 
(Ao abrigo da alínea b) do n.º 20 do anexo 2 da Portaria n.º 18/2010 de 17 de fevereiro) 

Curso(s)/Componente de Formação: 
  

 X Ciências Humanas  X Ciências Exatas 
  
  

 X Geral  X Específica  X Geral   Específica 
  

Código do Exame: 971 - 977 Disciplina: Francês (iniciação) 

 

Tipo de Exame:  X Escrito  Oral 
 
 

                                           Bloco:  I X II  III  Único 
 

Duração do Exame: 90 min 
 
 

A PROVA É ESTRUTURADA DE MODO A AVALIAR AS COMPETÊNCIAS DOS 
EXAMINANDOS NOS SEGUINTES DOMÍNIOS:  
 

• compreensão dos textos escritos, do conteúdo das perguntas e das indicações dadas;  
• capacidade de interpretação evidenciada através da seleção de ideias-chave que, de forma adequada, 
conduzam à formulação correta da resposta;  
• utilização pertinente do vocabulário específico inerente aos temas abordados;  
• emprego adequado de estruturas morfossintáticas;  
• correta aplicação de conhecimentos morfossintáticos numa perspetiva comparativa das línguas 
portuguesa e francesa;  
• respeito pela coesão textual, desenvolvendo ordenadamente o tema proposto;  
• correção, clareza, originalidade e criatividade.  
 
OBJETO DE AVALIAÇÃO (Unidades Temáticas / Conteúdos Programáticos)  
 

Conteúdos lexicais:  
 
La vie sociale  

- information et médias;  
- espaces culturels.  
 

La vie scolaire:  
- types de formation: diversité et innovation.  

 

Conteúdos gramaticais:  
- les pronoms personnels COD et COI;  
- les verbes LIRE, DIRE et du type de DIRE;  
- les verbes comme DEVOIR;  
- les déterminants et les pronoms démonstratifs;  
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- le degré des adjectifs;  
- les pronoms relatifs. 

 
ESTRUTURA DA PROVA/TIPO DE ITENS  
A prova é constituída por três grupos:  
 

Parte A - Compreensão escrita.  
Parte B - Interação.  
Parte C - Produção escrita.  
 

Tipologia das questões por grupo:  
 
Parte A  

- Questionário de compreensão geral com base em pequenos textos.  
- Texto sobre uma das temáticas mencionadas nos conteúdos desta matriz.  
- Questionário de compreensão e interpretação (completamento de textos, associações, questões 
de escolha múltipla, questões suscitadas pela temática do texto, questões de resposta curta)  

 
Parte B  

- Exercícios de interação onde deverão ser aplicados os conteúdos gramaticais.  
 
Parte C  

- Comentário com base nos conteúdos temáticos referidos na matriz desta prova. 
 
A cotação total da prova é de 200 pontos. A classificação distribui-se da seguinte forma por cada um dos 
grupos:  

Parte A - 100 pontos  
Parte B - 50 pontos  
Parte C - 50 pontos  

 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho a que correspondem cotações 
fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas.  
 
Nos itens que permitem variações nas respostas dos examinandos, prevêem-se níveis intermédios de 
cotação que não se encontram descritos.  
 
As respostas que não correspondam exatamente à chave apresentada / ao modelo proposto, mas que 
sejam consideradas cientificamente válidas, devem ser classificadas. 
 
As respostas que não correspondam exatamente à chave apresentada / ao modelo proposto, mas que 
sejam consideradas cientificamente válidas, devem ser classificadas.  
 
Nos itens de resposta fechada, é atribuída a classificação zero às respostas que indiquem mais opções 
do que a(s) pedida(s), ainda que nelas esteja incluída a opção correta.  
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Nestes itens, se a resposta não for manifestamente inequívoca, deve ser atribuída a cotação de zero 
pontos.  
 
Nos restantes itens dos Grupos A, B e C, são enunciados descritores específicos correspondentes aos 
diferentes níveis. No item de produção escrita do Grupo C, são considerados, separadamente, 
descritores e respetivos níveis (N1, N2, N3, N4 e N5) para a competência pragmática e para a 
competência linguística.  
 
No item de produção escrita (Grupo C), se o examinando não abordar o tema proposto, a resposta é 
totalmente desvalorizada. 
 
A qualquer resposta que apresente um desempenho inferior ao mais baixo nível descrito é atribuída a 
cotação de zero pontos.  
 
DURAÇÃO: 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância. 
 
 

MATERIAL A UTILIZAR  

- Caneta de cor azul ou preta.  
- Não é permitido o uso de lápis nem de corretor.  
- Dicionários unilingues e / ou bilingues.  
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