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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3º ciclo da disci-

plina de Francês II, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação  

 

 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Es-

senciais e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas- nível de proficiência A2.2. 

 

 

Caracterização da prova 
 

A prova é constituída por duas componentes: uma prova escrita e uma prova oral. 

A prova escrita é cotada para 100 pontos. 

A valorização das competências específicas apresenta-se no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 – Valorização das competências específicas 

 

 

Competências específicas Cotação (pontos) 

 Grupo I 

Compreensão e produção escritas 

Compreender um texto em língua corrente sobre assuntos do quotidiano. 
(Tema: Cultura e estética) Entender acontecimentos relatados, assim como 
sentimentos e desejos expressos.  
 
Produzir, de forma simples e breve, mas articulada, enunciados para narrar, 
descrever, expor informações e pontos de vista. 

 
 
 
 
 

40 

INFORMAÇÃO-PROVA 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS II- PROVA ESCRITA                                                           2022 

Prova 16 | 2022 
 

3.º Ciclo do Ensino Básico 



 
 
 
 
 
 

 

Prova  16 | 2 

Grupo II 

Gramática 

Aplicar regras da morfossintaxe e lexicais. 
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Grupo III 

Produção escrita 

Escrever textos simples e estruturados sobre assuntos conhecidos e do seu 
interesse (entre 60 a 80 palavras). 

Aplicar processos linguísticos /textuais. 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Item de Seleção Verdadeiro/falso 1  10 

Itens de construção 

 

Resposta restrita 

7 

 

de 4 a  26 

 

Escolha múltipla 

Completamento 

Transformação 

Resposta extensa 1 20 

 

 

Material  
 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas a todos os itens são registadas em folha própria, fornecida pela escola (modelo oficial). 

É permitida a consulta de dicionário unilingue e/ou bilingue. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 
 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
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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 e é expressa por um número inteiro. 

 

Sendo a prova constituída por duas componentes (escrita e oral), a classificação final da disciplina corres-

ponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas componentes ex-

pressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5. 

 

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

 

Item de seleção  

No item de seleção, a cotação total só é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

opção correta. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta restrita, as respostas são cotadas tendo em conta a correção sintática, a correção gra-

matical e a adequação de tempos verbais. A elaboração da resposta com base na cópia exclusiva do texto, 

quando não solicitado, é um fator de desvalorização. 

 

No item de resposta extensa, as respostas devem obedecer aos seguintes critérios: 

- Adequação ao tema 

- Coerência textual 

- Correção ortográfica 

- Correção de estruturas morfossintáticas. 

 

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

A indicação de um número mínimo e máximo de palavras, para a elaboração da resposta, significa que os 

limites explicitados correspondem a requisitos relativos à extensão de texto e devem ser respeitados. Se o 

aluno não cumprir a extensão requerida, está previsto um desconto que pode variar entre 1 a 5 pontos. Se a 

extensão do texto for inferior a 1/3 do limite mínimo, a resposta é classificada com 0 pontos em todos os pa-

râmetros. 

  


