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INFORMAÇÃO – PROVA 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS 

CÓDIGO 16 2022 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de Agosto) 

 

O presente documento divulga as características da Prova de Exame de Equivalência à Frequência do 3.º 

Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Francês, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Francês do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita e numa prova oral de duração limitada, incidindo sobre os domínios de referência: Oralidade 

(Compreensão e Expressão), Leitura, Gramática e Escrita. 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova é constituída por duas componentes: escrita (70%) e oral (30%).  

A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina.  

COMPONENTE ESCRITA: 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, resposta 

restrita e resposta extensa).  

Os itens podem ter como suporte textos não literários / documentos autênticos (adaptados). 

Na classificação das respostas a alguns itens, além de aspetos de conteúdo, são considerados aspetos de 

correção linguística.  

A prova integra um item de resposta extensa (de 60 palavras no mínimo e máximo de 100 palavras) em que 

se avaliam os aspetos seguintes: extensão, género/formato textual, tema, pertinência da informação, 

vocabulário, organização textual, coesão textual, morfologia, sintaxe, pontuação, ortografia.  
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A estrutura da prova escrita sintetiza-se no quadro seguinte: 

GRUPOS TIPOLOGIA DE ITENS 

COTAÇÃO 

(EM 

PONTOS) 

 
I          

LEITURA 
/COMPREENSÃO 

 
ITENS DE SELEÇÃO - pode contemplar: 
 Seleção 
 Associação 
 Ordenação 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO - pode contemplar: 
 Completamento 
 Resposta restrita 

 

50 

II 
 GRAMÁTICA 

 
ITENS DE SELEÇÃO - pode contemplar: 
 Seleção 
 Associação 
 Ordenação 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO - pode contemplar: 
 Completamento 
 
 
 

25 

III 
 ESCRITA 

 
ITEM DE CONSTRUÇÃO 
 Item de resposta extensa (de 60 até um máximo de 100 palavras) 
em que se avaliam os aspetos seguintes: 
 Extensão; 
 Género / formato textual; 
 Tema; 
 Pertinência da informação; 
 Vocabulário;  
 Organização textual / coesão textual; 
 Morfologia; 
 Sintaxe; 
 Pontuação;  
 Ortografia. 

25 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

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

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

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

caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar.  

Nos itens cujos critérios de classificação se apresentam organizados por níveis de desempenho, qualquer 

resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.  

Sempre que se apresente, pelo menos, uma resposta restrita ou extensa escrita integralmente em 

maiúsculas são sujeitas a uma desvalorização de três pontos na classificação total. 

 

MATERIAL  

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével. 

Não é permitida a consulta de dicionário.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 90 minutos. 


