Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, Gondomar

Informação-Prova de Equivalência à Frequência de
Francês II (3 anos)
Prova 16 | 2018

3º Ciclo do Ensino Básico

1. Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa de Francês.
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 material escrito;



Identificação das ideias principais de um texto e das relações entre as mesmas;



Interpretação de sentidos implícitos;



Organização e correção da expressão escrita;



Tradução de um excerto do texto.

Gramática


Conhecimento sistematizado das estruturas gramaticais do francês padrão;



Aplicação correta dessas estruturas.

Escrita


Interagir de forma adequada no contexto de uma dada situação comunicativa;



Produção de um texto simples sob orientação.
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2. Caracterização da prova

A prova apresenta três grupos de itens.
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Leitura e da Escrita. O texto incluído neste grupo é
de carácter informativo.
Cotação: 35 pontos.
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio do Funcionamento da Língua, através de itens de
preenchimento de espaços e de itens de construção.
Cotação: 45 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 (de 70 a
100 palavras).
Cotação: 20 pontos.

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1:
Quadro 1- valorização dos domínios e conteúdos na prova
Página | 2

Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, Gondomar

tipologia e cotação
Subdomínios

Conteúdos

LEITURA E ESCRITA

LEITURA PARA INFORMAÇÃO E ESTUDO

• Seleção de informação a partir de

• Culture et esthétique

material escrito;

• Vie active

• Produção de enunciados simples;

- afirmações sobre um texto para completar,
selecionando de entre as alternativas dadas;

• Utilização de vocabulário
adequado;

Cotação (em pontos)

35

- afirmações sobre um texto para classificar
como verdadeiras, falsas ou sem informação;

• Organização e correção da
expressão escrita;

- afirmações sobre um texto para completar;

• Tradução de um excerto do texto.

- questões de interpretação;
- tradução de um excerto do texto.

• Déterminants et pronoms démonstratifs:
preenchimento de espaços;
GRAMÁTICA
• Conhecimento sistematizado de
estruturas gramaticais do francês
padrão
•
Aplicação
estruturas

correta

dessas

• Expressions de temps:
preenchimento de espaços;
• Déterminants et pronoms indéfinis:
preenchimento de espaços;
• Expressions de négation:
passagem de frases da forma afirmativa para a
forma negativa.

45

• Passé composé:
reescrita de frases, alterando o tempo verbal
do presente para o “passé composé”.
• Imparfait:
preenchimento de espaços;
• Passé composé / Imparfait:
preenchimento de espaços;

ESCRITA
• Redação de um texto adequando
matrizes discursivas, as regras de
morfossintaxe à construção do

. Culture et esthétique

20

. Vie active
. Exercício de redação de um texto entre 70 a
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discurso e a norma ortográfica
francesa
nos
aspetos
mais
relevantes do sistema gráfico.

100 palavras.

3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número arredondado às
décimas.
A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente em
maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

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.

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.
Página | 4

Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, Gondomar

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

4. Material

É permitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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