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Informação-Prova de Equivalência à Frequência de Francês – Escrita 

Prova 16 | 3.º Ciclo do Ensino Básico | junho 2020 
Condições Especiais de Avaliação

 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho                                                                                                                             5 páginas 
 

 

 

Ano de Escolaridade: 9.º 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Francês (L.E. II), a realizar nas 1.ª e 2.ª fases 

em 2020, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Francês (L.E.II) do Ensino 

Básico (7.º, 8.º e 9.º anos), as orientações e escalas de descritores enunciadas no Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001), respeita as adequações ao processo 

de avaliação (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho) e a Norma e Guia para Aplicação de 

Condições Especiais na Realização de Provas e Exames JNE/2020. 

Esta prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de 

duração limitada, relacionando e aplicando os conhecimentos dos vários domínios abordados 

e enquadra-se num conjunto de capacidades, a saber: 

 Conhecimento de vocabulário específico; 

 Utilização correta da linguagem;   

 Interpretação/análise de textos;   

 Reconhecimento de factos e compreensão de conceitos;   

 Utilização de argumentação coerente ao relacionar factos e conceitos.   

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova encontra-se dividida em três grupos distintos:  

Grupo I – Compreensão escrita;  

Grupo II – Competência lexical, gramatical, semântica e ortográfica; 

Grupo III – Produção escrita. 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O grupo de compreensão escrita é constituído por três ou quatro itens, conforme os temas 

organizativos. O grupo de Competência lexical, gramatical, semântica e ortográfica é 

constituído por oito itens, conforme os temas organizativos. O grupo de produção escrita é 

constituído apenas por um item. Cada grupo pode ter um diferente número de itens. Os itens 

que constituem cada grupo podem ser de seleção e/ou de construção. Todos os itens são de 

resposta obrigatória.  

 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

 

A cotação dos itens do grupo I corresponde a 50% da cotação total da prova. A cotação dos 

itens do grupo II corresponde a 30% da cotação total da prova. A cotação do item do grupo III 

corresponde a 20% da cotação total da prova. 

 

A distribuição da cotação pelos domínios é a que consta no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos e competências na prova 

Grupos Conteúdos/Competências 
Cotação 

(em pontos) 

I 

Vida ativa 

 Escola e estudos.  

 Sistema educativo francês.  

 Escolha de carreiras e profissões.  

 Qualidades profissionais. 

 

Cultura e estética 

 Conceito de arte.  

 Diferentes formas de expressão artística.  

 Profissões e personalidades artísticas. 

 

 Reconhecer vocabulário das áreas de referência 

sociocultural; 

 Identificar o sentido global do texto; 

 Identificar intenções de comunicação, natureza do 

texto, assuntos, contexto, intervenientes, função e 

público; 

 Identificar informações relevantes/específicas/implícitas; 

 Organizar a informação. 

 

50 

II 

Competência lexical, gramatical, semântica e ortográfica  

 Flexão verbal (présent de l´indicatif, imparfait, passé 

composé e plus-que-parfait); 

30 
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Grupos Conteúdos/Competências 
Cotação 

(em pontos) 

 Determinantes e pronomes demonstrativos; 

 Determinantes e pronomes possessivos; 

 Frase interrogativa e palavras interrogativas; 

 Frase negativa e expressão de negação; 

 Expressão de tempo; 

 Pronomes e determinantes indefinidos; 

 Voz ativa/Voz passiva. 

III 

Produção escrita 

 Organizar ideias e/ou informação; 

 Determinar a ideia central e as ideias de suporte; 

 Utilizar as categorias linguísticas enumeradas no 

Programa; 

 Redigir um texto de índole pessoal, social ou 

institucional. 

20 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 

Escolha Múltipla 1 a 3 3 a 6 

Verdadeiro/Falso 1 a 3 8 a 12 

Preenchimento  4 a 6 2 a 9 

Itens de 

Construção 

Resposta curta 1 a 3 6 a 10 

Resposta restrita 1 a 3 2 a 5 

Resposta extensa 1 a 2 15 a 25 

 

CRITÉRIOS GERAIS 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.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta 

que surgir em primeiro lugar.  
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Itens de seleção 

Escolha múltipla 

A cotação total do item só 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. 

 

Verdadeiro/Falso 

Nos itens de verdadeiro/falso, a resposta implica a atribuição de um valor de verdade a cada 

uma das proposições de um dado conjunto (todas relativas a um mesmo tópico). Na 

classificação das respostas a estes itens, pode ser atribuída pontuação a respostas 

parcialmente corretas. 

 

Preenchimento 

Nestes itens, a resposta implica o preenchimento de espaços em branco numa frase, num 

texto ou noutro suporte, mediante a seleção de palavras, de expressões ou de imagens 

fornecidas. Na classificação das respostas a estes itens, pode ser atribuída pontuação a 

respostas parcialmente corretas. 

 

Itens de Construção 

Resposta curta 

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

apresentados. Os critérios de classificação relativos aos itens de resposta curta podem 

apresentar-se organizados por níveis de desempenho. 

 

Resposta restrita 

Os critérios de classificação dos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É 

classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível um de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de 

referência, tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica 

adequada. 
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Resposta extensa 

Os critérios de classificação dos itens de resposta extensa apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É 

classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível um de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

As respostas, se o seu conteúdo for considerado cientificamente válido e adequado ao 

solicitado, podem não apresentar exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos 

critérios específicos de classificação desde que a linguagem usada em alternativa seja 

adequada e rigorosa. Nestes casos, os elementos de resposta cientificamente válidos devem 

ser classificados de acordo com os descritores apresentados. 

Caso a resposta contenha elementos contraditórios, são considerados para efeito de 

classificação apenas os tópicos que não apresentem esses elementos. 

 

MATERIAL 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de cor indelével, 

azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de dicionário unilingue ou bilingue.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, com tolerância de 30 minutos. 

 


