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Ano letivo de 2019-2020  

Informação-prova 
Prova de Equivalência à Frequência  

Prova escrita 
FRANCÊS Código da prova:  16     

3.º Ciclo do Ensino Básico 
Duração da prova:  90   minutos  

Tolerância:  00   minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 
 

               BREVE INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à prova escrita de Equivalência à Frequência do 3.º 

Ciclo (9º ano) da disciplina de Francês, LE II, a realizar em 2020, de acordo com a legislação em vigor, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o programa da disciplina e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

O programa da disciplina preconiza atividades linguísticas, estratégias e tarefas relacionadas com 

usos comunicativos da língua. Por este motivo, a prova apresenta as mesmas competências como 

objeto de avaliação e, de modo geral, opções semelhantes para a sua estrutura.  

Na prova são objeto de avaliação a competência comunicativa nas vertentes do funcionamento da 

língua, da leitura, da compreensão/expressão/produção escritas, enquadrados nas competências 

linguística, pragmática e sociolinguística.  

 A demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos e estratégias defenidos  

pelo programa da disciplina. 
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2. CARACTERIZAÇÃO – Prova Escrita 

Grupo Competências Tipologia de itens 
 

Nº de itens 

Cotação 

(pontos) 

I Compreensão escrita 1. Resposta restrita 2 10 

II 
 

Leitura e expressão escrita 
1. Resposta curta 1 

20 

III Funcionamento da língua 

1. Transformação de 
estruturas gramaticais 
 

2. Completação 

3 

 

 

1 

40 

 

 

10 

IV Produção escrita 1. Resposta extensa 1 20 

 

3. MATERIAL – Prova escrita 

Na avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas: 

 apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

 as respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial); 

 não é permitido o uso de dicionários; 

 não é permitido o uso de corretor. 

 

4. DURAÇÃO 

90 minutos 
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5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO – Prova Escrita 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item. 

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

pontos. 

As respostas que não correspondem ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 

produzido, são classificadas com zero pontos. 

A prova seguirá o critério de correto ou errado para a questão de funcionamento da língua (III). 

Seguirá o critério de parcialmente certo nas outras questões (I, II, III), ficando o grau de proficiência 

dependente do tipo de questão, do grau de falha na capacidade de transmissão da mensagem, da 

aplicação das competências sociolinguísticas e da compreensão do texto escrito. 

No caso da questão de resposta extensa (IV), para além do grau de correção a nível do 

funcionamento da língua, será dada particular atenção ao grau de adequação da resposta ao tema e 

ao nível de estruturação da resposta. Uma resposta que não contemple o tema proposto será 

classificada com zero pontos. 

 

A classificação da prova escrita é expressa na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final 

da disciplina convertida na escala de nível de 1 a 5. 

A prova é constituída por duas componentes (escrita e oral). A classificação da prova corresponde à 

média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas componentes. 

                                                                                                                                                                                                


