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INFORMAÇÃO — PROVA ESCRITA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

FRANCÊS – Língua Estrangeira II                                          Maio de 2017 

Prova 16 | 2017 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril) 
___________________________________________________________________________ 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º Ciclo da disciplina de Francês - 

Língua Estrangeira II, a realizar em 2017, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova tem por referência o Programa de Francês do Ensino Básico – Língua Estrangeira II e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

incluindo os domínios da Compreensão/Expressão, Morfologia e Sintaxe. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 

 A prova é realizada no enunciado. 

 A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por 3 grupos. 

 A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro 1. 

 A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos temas 
 

Grupos Temas 
Cotação 

(em pontos) 

I 
Texto Narrativo / Informativo 

 
50 

II 

Tempos/Modos Verbais; 
Expressão da Condição e da Negação;  

Pronomes Pessoais C.O.D. / C.O.I. ; 
Pronomes Relativos. 

25 

III Texto Informativo / texto de Opinião 25 
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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 

 

 
7 
 

11 

 

2 pontos 
 
1 ponto 
 

Itens de construção 
• Resposta curta 
• Resposta restrita 
• Resposta extensa 

 
5+5+2 

5 
1 

 
1+2+2,5 pontos 
6  pontos 
25 pontos 
 

 

 

3. 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.  

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

pontos. 

 

Itens de escolha múltipla 

A cotação total do item 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. 

 

Itens de construção (resposta curta, resposta restrita, resposta extensa) 
 
No Grupo I, as respostas deverão traduzir a compreensão do texto, revelar capacidade de coerência 

de discurso, demonstrar competência na utilização de estruturas adequadas e corretas, vocabulário 

apropriado e/ ou incluir a citação correta do excerto do texto. Nas secções com respostas do tipo 

curta, a cada resposta correta será atribuída a pontuação prevista total, e a cada resposta errada não 

será atribuída qualquer pontuação. Nas secções cujas perguntas implicam respostas do tipo restrito, 

com produção de texto por parte do aluno, atribuir-se-á a cada resposta:  

 4 pontos para o conteúdo, que contemplam:  

 2 pontos para a correta apreensão do foco da pergunta;  
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 2 pontos para a adequada seleção da informação do texto;  

 2 pontos para a forma, que contemplam:  

 1 ponto para a aplicação das estruturas linguísticas corretas (concordâncias, ortografia, 

acentuação e pontuação);  

 1 ponto para a coesão textual (organização textual da resposta).  

NOTA: cada erro de sintaxe ou de morfologia implica o desconto de 0,6 (seis décimas);  

cada erro ortográfico, de impropriedade lexical ou de ortografia, incluindo de acentuação e uso 

indevido do apóstrofo, implica o desconto de 0,4 (quatro décimas); cada erro de troca de 

maiúscula ou de minúscula implica o desconto de 0,1 (uma décima).  

 
Quando se observa, numa mesma resposta, a repetição do mesmo erro ortográfico (incluindo a troca 

de minúscula ou de maiúscula), este deverá ser descontado apenas uma vez, sempre que se trate:  

 do mesmo erro numa palavra repetida;  

 de erros padronizáveis (por exemplo, acento grave, em vez de agudo, no –e final do 

particípio passado dos verbos da 1ª conjugação).  

A cópia de segmentos do texto proposto, quando não solicitado, bem como o afastamento integral 

do conteúdo, implica a desvalorização total da resposta.  

De referir que nos itens cuja resposta pode envolver a apresentação de justificações ou composições, 

os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A 

cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

No Grupo II, o aluno deverá reescrever frases inserindo a estrutura gramatical adequada. A cada 

resposta correta será atribuída a pontuação prevista total e a cada resposta errada não será atribuída 

qualquer pontuação.  

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

A resposta pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase, ou a um 

número. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

 
No Grupo III, correspondente ao item de resposta extensa, será avaliada a correção da expressão, a 

organização e coerência das ideias e a utilização de vocabulário adequado e diversificado. Não será 

atribuída pontuação a textos que não obedeçam ao tema e/ou à tipologia propostos. 

O texto produzido será avaliado e pontuado tendo por base:  

 Forma - 20 pontos 

 coerência textual: 5 pontos  
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 estrutura frásica: 5 pontos  

 correção ortográfica: 5 pontos  

 correção morfossintática: 5 pontos 

 Conteúdo - 5 pontos 

 adequação ao tema proposto: 3 pontos  

 amplitude do vocabulário utilizado: 2 pontos  

 

Quando se observa a repetição do mesmo erro ortográfico, este deverá ser descontado apenas uma 

vez.  

O desvio do limite de extensão indicado (entre 60 e 80 palavras) implica uma desvalorização parcial:  

 1 (um) ponto, se o número de palavras do texto se situar entre 50 e 59 ou 81 e 90;  

 2 (dois) pontos, se o número de palavras do texto se situar entre 31 e 49 ou 91 e 100;  

 a um texto com uma extensão inferior a trinta palavras é atribuída a cotação 0 (zero) pontos. 

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

pontos. 

 

4. MATERIAL 
 

O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

É permitida a consulta de dicionário unilingue e bilingue sem apêndice gramatical. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

5. DURAÇÃO 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


