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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

I N F O R M A Ç Ã O  –  P R O V A  D E  E Q U I V A L Ê N C I A  À  F R E Q U Ê N C I A  

CICLO ENSINO SECUNDÁRIO 

DISCIPLINA 
FRANCÊS(L.ESTRANGEIRAII-FORMAÇÃO 

GERAL) 

CÓDIGO 365 

ANO DE ESCOLARIDADE 11.º ANO 

TIPO DE PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME S/ TOLERÂNCIA 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

É objeto de avaliação, a competência comunicativa nas vertentes da compreensão, produção, 

interação e mediação de textos escritos. 

O exame incide nas aprendizagens e nas competências incluídas no programa em vigor para o 

10º e 11º anos. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

CONTEÚDOS DISCURSIVOS, LEXICAIS E MORFOSSINTÁTICOS 

Os constantes no programa. 

 

ÁREAS DE REFERÊNCIA SOCIOCULTURAL 

 

«Groupes d'appartenance et de référence: Famille(s), groupe(s), lieux d'échange et 

d'entraide, apprentissages, cultures.»  

«Information et communication: Globalisation, séduction, manipulation, vie privée/droit 

à l'information.»  

«Problèmes Environnementaux et Comportements Écologiques.»  

 

ESTRUTURA 
 

Grupo A – Compreensão  

Grupo B – Interação  

Grupo C – Produção Escrita  
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Grupo A 

Compreensão Global 

São apresentadas sequências discursivas de tipo diferente que visam a formulação de 

hipóteses sobre os documentos dados: natureza, assunto, contexto, intenções, função, 

etc.  

Compreensão Aprofundada 

São propostos itens que questionam um ou dois textos organizados em várias 

sequências discursivas.  

Tipologia de itens de compreensão escrita:  

- escolha múltipla;  

- verdadeiro/falso;  

- associação ou correspondência;  

- completamento.  

Grupo B - Interação/Mediação 

Tipologia de itens de interação:  

- ordenamento;  

- completamento;  

- reformulação de realizações do discurso escrito, através de convites, bilhetes e 

recados, notas, cartas, correio eletrónico;  

- transformação de breves segmentos ou sequências discursivas (dialogais, narrativas, 

descritivas, argumentativas e explicativas) inseridas em formatos textuais 

diversificados;  

- tradução. 

Grupo C - Produção Escrita 

É proposto um item de composição extensa que incide nas áreas de referência 

sociocultural. Tipologia de itens:  

- fazer interagir duas ou mais pessoas;  

- narrar factos, acontecimentos, experiências, etc., obedecendo a formatos textuais 

diversificados;  

- descrever pessoas, cenários, lugares e objetos;  

- elaborar um texto explicativo/argumentativo, de modo a analisar problemas atuais, expor 

opiniões e juízos de valor. 



3 
 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta. As respos- 

tas incorretas são classificadas com zero pontos.  

 

Nos itens de verdadeiro/falso, de associação ou correspondência, de ordenamento e de 

completamento, a classificação a atribuir tem em conta o desempenho revelado na 

resposta.  

 

Nos itens de resposta fechada curta, caso esta contenha elementos que excedam o 

solicitado, só são considerados para efeitos de classificação os elementos que 

satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. 

Porém, se os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a classificação a 

atribuir é de zero pontos.  

 

Para os itens de resposta aberta de composição extensa, em que as variações nas 

respostas dos examinandos são mais notórias e frequentes, prevêem-se níveis 

intermédios de cotação que não se encontram descritos. Nestes itens, se o examinando 

não abordar o tema proposto, a resposta será classificada com zero pontos.  
 

 

4. DURAÇÃO 
A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

 
 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

. O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues, sem restrições nem 

especificações.  

 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico em    01 /06/2020 


