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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

DISCIPLINA DE FRANCÊS nível A2.2  (3 anos)                                              2020 

PROVA 16 _ Escrita 

9º ANO DE ESCOLARIDADE / 1ª e 2ª FASES 

  

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Francês nível A2.2 do 9º Ano de Escolaridade. 

2. Características e estrutura 

A prova é constituída por três grupos de itens: compreensão de texto, funcionamento de língua e 

composição escrita. 

✓ O grupo de itens de funcionamento de língua pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a 

mais do que um dos módulos do Programa.  

✓ A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1: 

Conteúdos Cotações 

Compreensão de texto relativo a uma das áreas de referência sociocultural 

que constam do Programa. 

 

45 

Funcionamento de língua 35 

Composição escrita 20 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por cada item apresentam-se no Quadro 2: 

 

Tipologia de itens 

Número 

de itens 

Cotação por 

item (em 

pontos) 

 

 

Itens de seleção 

Identificar afirmações verdadeiras e falsas. 5 2 

Corrigir as afirmações falsas. 2 a 3 3 

Transcrever frases do texto para justificar as 

afirmações verdadeiras. 

2 a 3 3 

Itens de produção 

escrita 

Responder a perguntas de compreensão de texto. 4 5 

Escrever uma composição sobre a temática 

proposta (60 a 100 palavras). 

1 20 

Itens de 

funcionamento de 

língua 

Preencher lacunas em frases. 5 2 

Substituir funções sintáticas por respetivos 

pronomes. 

3 3 

Produzir enunciados a partir de instruções. 2 4 

Transformar frases. 2 4 
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3. Critérios gerais de classificação 

I. Grupo de itens de compreensão de texto: 

▪ Questões de resposta fechada (certo/errado). 

▪ Respostas a questões de compreensão: 

✓ Fatores de valorização: identificação correta de ideias principais do texto; correção 

da expressão escrita (sintaxe, ortografia, léxico e pontuação); organização da 

resposta. 

✓ Fatores de desvalorização: resposta a pergunta com simples transcrição de 

passagens do texto; erro ou vazio de conteúdo na resposta, mesmo que a forma 

esteja correta; erro de sintaxe e de ortografia; emprego inadequado de 

vocabulário.  

 

II. Grupo de itens de funcionamento de língua. 

▪ Todo o grupo II é de resposta fechada (certo/errado). 

III. Grupo de item de composição escrita: 

✓ Fatores de valorização: identificação correta do tema da composição; apresentação 

organizada de ideias; correção da expressão escrita no domínio da sintaxe, 

ortografia, léxico e pontuação.  

✓ Fatores de desvalorização: não respeitar os critérios acima enunciados; emprego 

incorreto de vocabulário; fuga ao tema; vazio de conteúdo, mesmo que a forma 

esteja correta.  

4. Duração: 90 minutos. 

5. Material autorizado: dicionários: Francês/Português; Português/Francês; Francês/Francês. 

Caneta de tinta azul ou preta. 


