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Informação – Prova Extraordinária de Avaliação 
Francês 
2022 
9ºAno 

PROVA ESCRITA 
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO (Portaria nº223-A/2018 de 3 de agosto) 

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 3.º 
ciclo do Ensino Básico da disciplina de Francês, a realizar em 2022. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
1. Objeto de avaliação; 
2. Caracterização da prova; 
3. Critérios gerais de classificação; 
4. Material;  
5. Duração. 

 
 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Francês e será elaborada de forma a 

incidir apenas sobre conteúdos programáticos comuns a esse programa, com especial enfoque nas áreas 
de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
A prova é constituída por três grupos. 

 

Grupos 
Áreas temáticas/ 

Conteúdos 
Competências Estrutura/tipo de itens 

Nº de 
itens 

Cotação 

I 

 Environnement 
   -Causes et conséquences 
de la pollution ;   
écogestes. 
 Solidarité et coopération 
Internationale 
   -La solidarité. 
…-ONG et actions 
humanitaires; le 
bénévolat. 

A - Interação 
escrita 
 

① Exercício lacunar 
② Legendagem de imagens  2  

20 
pontos 

B - 
Compreensão 
escrita  

③ Seleção da opção correta: 
V/F/escolha múltipla 
④ Completamento de frases 
com ideias do texto 
⑤ Resposta a questões de 
interpretação  

3 
40 

pontos 
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II 

Temps verbaux 
La condition 
La négation 
L’Impératif 

 
Interação/ 
compreensão 
escrita 
 

¹ “Chasse l’intrus” 
¹ Exercício de correspondência 
¹ Exercício lacunar 
¹ Identificação/Seleção da 
opção correta 

4  
20 

pontos 

III 

Environnement 
 

Solidarité et Coopération 
Internationale 

 
Produção 

escrita 
 

Produzir um enunciado escrito 
com coesão e coerência. 

1 
20 

pontos 

Prova cotada para um total de 100 pontos 

 
3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de 

classificação: 
 
Grupo I 
Este grupo é composto por cinco itens de resposta obrigatória. 
O primeiro item é de seleção, e a sua correção será dicotómica 1.  
O segundo item é essencialmente de construção e a sua correção será politómica 2.  
O terceiro item é de seleção e a sua correção será dicotómica 1.  
Os quarto e quinto itens são de construção de resposta restrita (embora o quinto item pressuponha 
respostas mais extensas que o quarto). 
 
Grupo II 
Este grupo é composto por quatro itens de resposta obrigatória.  
Os itens cuja tipologia pressupõe “chasse l´intrus”; correspondência e seleção, são itens de seleção 
e a sua correção será dicotómica 1.  
O item, cuja tipologia pressupõe o completamento, visto que a respetiva resposta implica o 
preenchimento de espaços com elementos não fornecidos no enunciado, é um item 
essencialmente de construção, sendo a classificação das respostas politómica 2. 

 
Grupo III 
Este grupo é composto por um item de construção de resposta extensa. 
- os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho, aos quais 

corresponde determinada pontuação. 
 
 

Fatores de desvalorização 
Grupos I e II 

● As respostas ilegíveis, que não possam ser claramente identificadas, as que se apresentem riscadas, 
apagadas, em branco, com desenhos, ou com quaisquer comentários não relacionados com o objetivo 
do item, são classificadas com zero pontos; 

● as respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade da resposta 
produzida, que apresentem dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva do solicitado, 
ou que incluam a seleção de mais do que uma opção, estando prevista apenas uma, são classificadas 
com zero pontos; 
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● erros morfossintáticos implicam a desvalorização de 1 ponto; 
● erros ortográficos, (incluindo de acentuação e uso de apóstrofo), implicam a desvalorização de 5 

décimas. 
Notas 

� 1 Numa classificação dicotómica, a cotação do item só é atribuída às respostas corretas; todas as outras 
respostas são classificadas com zero pontos. 

 

� 2 Numa classificação politómica, pode ser atribuída pontuação a respostas parcialmente corretas . 
 
Grupo III 

● O afastamento integral do tema proposto, independentemente da qualidade do texto produzido, ou o 
texto que apresente dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva do solicitado, 
implicam a desvalorização total; 

● o afastamento parcial do tema proposto implica a desvalorização de 1-3 pontos; 
● o não cumprimento do número mínimo de palavras solicitado implica uma desvalorização mínima de 2 

pontos; 
● cada erro de sintaxe ou de morfologia implica a desvalorização de 1 ponto; 
● cada erro ortográfico (incluindo de acentuação e uso de apóstrofo) implica a desvalorização de 5 

décimas. 
 
� o número limite de palavras a escrever no texto do Grupo III situa-se entre 60 e 80.  

Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em 
branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen ou resultantes de uma contração com 
o uso de apóstrofo (ex.: vide-ordure/l’école/). Qualquer número conta como uma única palavra, 
independentemente dos algarismos que o constituam (ex.: /1964/). 

 
4. MATERIAL 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta.  
Não é permitido o uso de corretor/fita corretora. 
Não é permitido o uso de dicionários. 

 
5. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

 


