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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

 

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE FRANCÊS  

 

3º Ciclo do Ensino Básico                              Ano Letivo 2016/2017  
                                    

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da 
disciplina de Francês, a realizar em 2017, nomeadamente: 
 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Duração da prova; 

 Material autorizado. 
 

 
Objeto de Avaliação: 
 

A prova tem por referência o Programa de Francês (língua II) do Ensino Básico 
(versando o domínio de referência “A solidariedade e a cooperação internacional”, na 
primeira fase, e “A cultura e a estética”, na segunda fase) e permite avaliar aprendizagens 
passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nos domínios da Leitura, da 
Escrita, da Compreensão e da Expressão orais.  
 
 Ao nível da compreensão e expressão escritas, o aluno deverá ser capaz de: 

 apreender o sentido global de um texto; 

 interpretar corretamente um texto; 

 reconhecer afirmações de acordo com o sentido global do texto; 

 identificar informação contextualizada a partir de uma imagem; 

 selecionar informação contextualizada; 

 reconhecer as estruturas morfossintáticas que constam do programa; 

 aplicar as estruturas morfossintáticas que constam do programa; 

 produzir frases sintática e semanticamente corretas; 

 produzir um texto coerente e coeso. 
 

 Ao nível da compreensão e expressão orais, o aluno deverá ser capaz de: 

 fornecer informações pessoais; 

 selecionar informação contextualizada; 

 identificar informação precisa e exprimir preferências ou juízos de valor sobre o 
domínio de referência a partir de uma imagem. 

 
 
Características e estrutura 
 

A prova é composta por duas componentes (escrita e oral). Cada prova é cotada 
para 100 pontos e a classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples, 
arredondada às unidades, das classificações das duas componentes, expressas em escala 
percentual de 0 a 100, convertida na escala de níveis de 1 a 5. 
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Os itens podem ter como suporte um ou mais textos e/ou imagens.  
 
 A valorização dos domínios na componente escrita apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 — Valorização dos domínios 
 

Domínios Cotação em pontos 

Compreensão escrita (C) 60 

Produção escrita         (E) 40 

 
 Em cada grupo, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens 
de outros domínios. 
 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) 

Itens de seleção 

Completamento  5(C) 2(=10) 

Verdadeiro /falso  5(C) 2(=10) 

Escolha múltipla 2 (C) 2(=4) 

Associação  4 (C) 2(=8) 

Itens de construção 

Resposta restrita 
 5(C) 4(=20) 

10(E) 2(=20) 

Resposta extensa 
1 (C) 8(=8) 

1(E) 20(=20) 

 
 
 A valorização dos domínios na componente oral apresenta-se no Quadro 3. 
 
 

Quadro 3 — Valorização dos domínios 
 

Domínios Cotação em pontos 

Expressão oral 100 

 
 Em cada grupo, para além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens 
de outros domínios. 
 A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 
4. 
 

Quadro 4 — Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

Item de construção  
Resposta restrita 5 5x8(=40) 

Resposta extensa 2 2x30(=60) 

 
 
Critérios gerais de classificação 
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 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. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita 
integralmente em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos. 
 
Itens de seleção 
 

Nos itens de escolha múltipla e nos de verdadeiro e falso, a cotação do item só é 
atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as 
outras respostas são classificadas com zero pontos. 
 Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às 
respostas, total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 
 
Itens de construção 
 
 Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 
apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho 
corresponde uma dada pontuação. 
 Em relação aos itens de resposta restrita, a cotação é distribuída pelos parâmetros 
seguintes: 
a) conteúdo;  
b) organização e correção da expressão escrita. 
 No domínio da organização e correção da expressão escrita, estão previstos descontos 
por aplicação dos fatores de desvalorização seguintes:  

– erro de ortografia (incluindo erro de acentuação);  
– erro de morfologia;  
– erro de sintaxe;  
– impropriedade lexical. 

 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a 
resposta seja classificada com zero pontos.  
 A classificação com zero pontos nos aspetos de conteúdo implica a classificação com 
zero pontos nos aspetos de organização e correção da expressão escrita. 
 
 O Grupo II integra um item de resposta extensa. Neste item, 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, a classificação é sujeita a desvalorização 
de 1 ponto. Se a extensão do texto for inferior a 1/3 do limite mínimo, a resposta é 
classificada com zero pontos. 

Em relação ao item de resposta extensa, a cotação é distribuída pelos parâmetros 
Tema e Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão, Morfologia e 
Sintaxe, Repertório Vocabular, Ortografia.  

Caso a resposta não cumpra de forma inequívoca a instrução, no que respeita ao 
tema e ao tipo de texto, é classificada com zero pontos em todos os parâmetros.  
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Duração da prova 
 
A componente escrita tem a duração de 90 minutos e a componente oral tem a duração de 
15 minutos. 
 
 
Material autorizado 
 
 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 
 O aluno está autorizado a utilizar o dicionário (sem apêndice gramatical) quer seja 
unilingue quer bilingue apenas durante a componente escrita. 
 As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 
ensino (modelo oficial).  
 Não é permitido o uso de corretor. 
 
 
 
 
 
 


