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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
2017 | 2018 

3º Ciclo do Ensino Básico, disciplina de Francês 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Língua Francesa do 3ºciclo do ensino básico em vigor 
e os descritores do nível de proficiência definido como A2.2 no Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas (QECR) – Aprendizagem, Ensino, Avaliação. 

As competências enunciadas foram selecionadas por serem passíveis de avaliação em prova 
escrita de duração limitada. 

Nesta prova, são objeto de avaliação competências nos domínios da Leitura e da Escrita e das 
Competências Comunicativas em Língua. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova é constituída por quatro grupos. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte: 

 

Domínio / tema /conteúdos Tipologia de itens Item Cotação 

 

Compreensão oral 

Itens de seleção: verdadeiro/falso 
e/ou escolha múltipla e/ou 
associação   

   e/ou 

Itens de construção: completamento. 

 

2 a 5 

 

25 

 

Compreensão Escrita. 

 

Itens de seleção: verdadeiro/falso 
e/ou escolha múltipla e/ou 
associação. 

Itens de construção: completamento 
e/ou resposta curta e/ou resposta 
restrita. 

 

4 a 7 

 

25 

Gramática Itens de construção: completamento, 
resposta curta e/ou resposta restrita. 

 

3 

 

25 

Produção Escrita Item de resposta extensa. 1 25 

Total   100 
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3. Critérios 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. 

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

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

 

Itens de seleção 

Verdadeiro/Falso / Escolha múltipla / Associação (…) 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única       
opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a 
classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

Resposta curta /Resposta restrita/ Resposta extensa 

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas. 
Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios 
específicos.  

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, existem níveis de desempenho ou etapas a 
que corresponde uma dada pontuação. 

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

 

4. Material 

Material que o aluno pode / deve usar: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Material que o aluno não pode usar: dicionário, corretor, lápis. 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, de acordo com o despacho normativo nº4-A/2018 de 14-02. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de _____ / _____ / _____ 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

_____________________________________________________ 

João Manuel Rodrigues Pereira 


