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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

FRANCÊS - PROVA ESCRITA  2022 
 

Prova 16 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º Ciclo do Ensino Básico  
 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova escrita de equivalência à frequência do 3 º 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 
 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para o 9º ano na disciplina de Francês. 

Na prova, são objeto de avaliação a Compreensão Escrita, a Gramática e a Produção Escrita. 

 
 

Caracterização da Prova 
 
A prova escrita é constituída por três grupos: 
 
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no domínio da Compreensão Escrita. 
Este grupo é constituído por itens de resposta fechada e de resposta restrita: 

• Distinguir frases verdadeiras de frases falsas. 

• Corrigir as afirmações falsas. 

• Completar frases de acordo com as ideias do texto. 

• Responder às questões de interpretação. 
 
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Gramática. 
Este grupo é constituído por itens de resposta fechada: 

• Conjugar verbos nos tempos verbais adequados. 

• Completar frases, usando o tópico gramatical indicado. 

• Transformar frases, usando o tópico gramatical indicado. 

• Selecionar palavras, usando o tópico gramatical indicado. 
 
O Grupo III, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da Produção Escrita, é constituído por um 
item de resposta extensa. Este item apresenta orientações no que respeita à tipologia textual, ao tema e à 
extensão (60 a 80 palavras). 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 
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A valorização relativa dos domínios e dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios e dos conteúdos 
 

Domínios Conteúdos Cotação 

COMPREENSÃO ESCRITA 
❖ Seleção de informação a partir 
de um enunciado escrito. 

❖ Identificação das ideias 
principais de um texto e das 
relações entre as mesmas. 

❖ Interpretação de sentidos 
implícitos. 

❖ Organização e correção da 
expressão escrita. 

 
✓ Estudos e vida ativa 

✓ Cultura e estética 

✓ Solidariedade e 
cooperação internacional 

✓ Meio ambiente 

 

Grupo I 
 
 
 
 

45 pontos 

GRAMÁTICA 
❖ Conhecimento de aspetos 
fundamentais da gramática 
francesa. 

 
✓ Tempos e modos 

verbais 
✓ Pronomes relativos 
✓ Expressão de oposição 
✓ Possessivos: 

determinantes e 
pronomes 

✓ Pronomes pessoais CD 
e CI 

✓ Expressão de fim 
✓ Expressão de causa 
 

Grupo II 
 
 
 
 

35 pontos 

PRODUÇÃO ESCRITA 
✓ Domínio do processo de escrita, 

com número de palavras 
indicado. 

 
✓ Estudos e vida ativa 
✓ Cultura e estética 
✓ Solidariedade e 
cooperação internacional 
✓ Meio ambiente 
 

Grupo III 
 
 

20 pontos 
 

 

  Total: 100 pontos 

NOTA: O examinando realiza a prova no enunciado. 
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Material 
 
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével azul ou preta. 
 

NOTA: Não é permitido o uso de corretor. 

 
 

Duração 
 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 
 
 

Critérios Gerais de Classificação 
 

GRUPO I 

• Nos itens de Verdadeiro ou Falso, será atribuída a cotação de zero pontos a qualquer resposta em 

que o examinando indique a opção contrária ou não responda ao que lhe é solicitado. 

• Nos itens de resposta restrita: 

- serão tidos em conta o conteúdo e a forma; 

- o examinando deverá responder de forma completa; 

- o afastamento integral do conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos; 

- a respostas com base na cópia exclusiva do texto, quando não solicitada, será atribuída a cotação 

de zero pontos. 

 
GRUPO II 

• A cotação incide apenas na correção formal. 

 
GRUPO III 

• O afastamento integral do tema e do tipo de texto propostos implica a desvalorização total da 

resposta. 

• São também fatores de desvalorização os erros de sintaxe, morfologia, pontuação, 

impropriedade lexical, ortografia e desvio em termos do limite de extensão indicado. 

 

NOTA: A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à média, arredondada às 

unidades, das classificações das duas provas (escrita e oral). 


