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Informação – Prova Escrita 

de Equivalência à Frequência – 2020 
 

 

Disciplina: Francês 
 

 

Código: 16 
 

Ano de escolaridade: 9º Ano 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Francês, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 319/2012, de 5 de julho.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação atrás mencionada 

e do Programa da disciplina.  

A presente ‘Informação – Prova de Equivalência à Frequência’ dá a conhecer os seguintes aspetos relativos 

à prova:  

• Objeto de avaliação  

  A prova tem por referência o Programa de Francês em vigor e o Currículo Nacional do Ensino, 

assim como as Aprendizagens Essenciais previstas para a disciplina.  

A prova desta disciplina permite avaliar competências passíveis de avaliação em prova escrita de 

duração limitada, enquadradas em domínios e conteúdos a elas associados, no âmbito do Programa da 

Disciplina para o 3º ciclo do Ensino Básico.  

Nos itens da prova são usados termos comuns ao Programa e ao Currículo Nacional do Ensino. 

 

• Caraterização da prova   

A prova escrita apresenta dois grupos.  
 

Grupo I - avalia competências no domínio da leitura (compreensão escrita). Esta parte inclui dois textos 

informativos que constituem o suporte aos itens de seleção apresentados. Cada texto terá um questionário 

que permitirá avaliar a compreensão/interpretação destes enunciados escritos através de itens fechados. 

Item de Seleção - (perguntas do tipo Verdadeiro ou Falso; justificação de afirmações falsas através de 

expressões do texto; questões de escolha múltipla; completamento de afirmações com expressões do 

texto). A cotação do grupo I é de 60 pontos.   
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Grupo II- avalia competências no domínio da Escrita, é constituído por um item de resposta extensa que 

implica a produção de um texto expositivo, de opinião ou a resposta a um convite de acordo com o tema 

indicado, com correção morfossintática e ortográfica, a respeito de uma das temáticas acima mencionadas. 

A cotação do grupo II - é de 40 pontos.  

 • Material 

Os alunos podem usar apenas material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo 

Secretariado de Exames da Escola. 

• Duração        

A prova tem a duração de 90 minutos. 

• Critérios gerais de classificação. 

Grupo I 

1. Texto 1 ………………..………………………….. 30 pontos 

2. Texto 2 …..…………………………………….…. 30 pontos 

Total…………………………………………………………………………………………………………... 60 pontos 

Grupo II 

Total……………………………………………………..……................................................................... 40 pontos  

 

Produção de um texto que demonstre conhecimento da temática e sequência lógica na exposição das 

ideias. O texto deverá ser avaliado de acordo com os seguintes parâmetros: 

 Respeito pela instrução (tema e tipologia textual propostos); 

 Coerência e pertinência da informação; 

 Estrutura e coesão; 

 Adequação/ variedade lexical; 

 Sintaxe; 

 Ortografia. 

 Resposta correta  

 Resposta correta numa parte da questão (desvalorização até metade da cotação questão) 

 Resposta incorreta (0 pontos) 
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Critérios específicos da avaliação da Produção de Texto 
 

Nível Descritores do nível de desempenho Pontuação 

N5  Respeito integral da matriz temática/ discursiva solicitada; 
 Organização coerente e pertinente das ideias; 
 Uso correto e geralmente elevado das estruturas gramaticais; 
 Vocabulário adequado e variado; 
 Conhecimento elevado das estruturas gramaticais. 

35 a 40 

N4  27 a 35 

N3  Respeito razoável da matriz temática/discursiva solicitada; 
 Algumas lacunas ao nível da coerência e pertinência da informação; 
 Alguns erros ao nível de estrutura e de coesão que não impedem a 

compreensão global da mensagem; 
 Vocabulário adequado, ainda que pouco variado;  
 Uso suficiente das estruturas gramaticais, com lacunas pontuais. 

 
 
20 a 26 

N2  10 a 19 

N1  Aborda de forma muito genérica a temática/matriz discursiva solicitada; 
 Muitas lacunas ao nível da coerência e pertinência da informação; 
 Muitos erros de estrutura e de coesão impeditivos da compreensão global 

da mensagem; 
 Vocabulário muito restrito; 
 Conhecimento muito restrito da ortografia. 

 1 a 9 

 


