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3.º Ciclo do Ensino Básico  
___________________________________________________________________________ 
 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo 

da disciplina de Francês - Língua Estrangeira II, a realizar em 2020, 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, 

incidindo sobre os domínios da Compreensão/Expressão, Morfologia e Sintaxe. 

 

A Dimensão Sociocultural é concretizada nas seguintes áreas temáticas: Estudos e Vida ativa; 

Cultura e Estética; Ciência e Tecnologia; Solidariedade e Cooperação internacional; Meio 

ambiente. 

 

2. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

 

▪ A prova é realizada no enunciado. 

▪ A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por 4 grupos. 

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

▪ A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização dos temas 
 

Grupos Temas 
Cotação 

(em pontos) 

A Vocabulário da área de referência sociocultural 10 

B 
Texto Narrativo / Informativo 

 
40 

C 

Tempos/Modos Verbais; 
Expressão da Negação;  

Determinantes Possessivos e Demonstrativos. 
 

25 

D Texto Informativo / Texto de Opinião 25 

 

 

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 
• Associação 
• Completamento 

 

20 a 21 

 

 

1 a 4 

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

 
6 
2 
1 

 
2 a 4 

6 
25 

 

 

 

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. As respostas ilegíveis ou que não possam 

ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

 
Itens de seleção 

- 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. 
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- Itens de associação / Correspondência 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se incorreta qualquer 

associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 

elemento do outro conjunto. 

- Itens de completamento 

A cotação do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção (resposta curta, resposta restrita, resposta extensa) 

É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente, no que se refere à parte de 

interação e produção escritas. 

Estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Nestes casos, sempre que uma 

resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis consecutivos 

descritos, deve ser-lhe atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. Nos 

itens de produção escrita, por exemplo, para uma resposta ser classificada com nível 5, deverá 

corresponder, no mínimo, a tudo o que está descrito nesse nível. No que se refere ao nível 4, este 

enquadra combinações dos descritores dos níveis 5 e 3, ou seja, o desempenho do aluno não 

corresponde a tudo o que está descrito no nível 5, mas apresenta mais características do que as 

descritas no nível 3. 

O item de resposta extensa (de 60 até um máximo de 80 palavras) avalia os aspetos seguintes: tema, 

vocabulário, coerência textual, estrutura frásica, correção morfossintática, correção ortográfica, 

pontuação, extensão. 

 

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. 

No final da prova as folhas de rascunho não são recolhidas. 

 

 


