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INFORMAÇÃO DA PROVA DE  

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
Português Língua Não Materna (B1) 

 
 

ANO 
LETIVO 2020/2021 

TIPO 
DE 

PROVA: 
ORAL 

CÓDIGO 
DA 

PROVA: 
94 ANO:  9º Nível de Proficiência B1 

 

 Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e Despacho Normativo 

n.º 10-A/2021, de 22 de março 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e as Aprendizagens Essenciais da 
disciplina de Português Língua Não Materna – nível B1. 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
• Objeto de avaliação; 
• Características e estrutura; 
• Critérios de classificação; 
• Duração. 
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem devidamente informados 
sobre a prova que irão realizar. 
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de 
aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelas Aprendizagens Essenciais, em adequação ao nível 
de ensino a que a prova diz respeito. 
 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), as Aprendizagens Essenciais relativas a 
Português Língua Não Materna – nível B1 e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – 
QECR, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova oral de duração limitada, nos domínios da leitura, da 
interação e da produção oral. 

 
 Domínios: 
 
LEITURA  

Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados; 
Reconhecer analogias e contrastes em textos relativamente longos e complexos; 
Distinguir previsões de constatações; 

Interpretar textos jornalísticos (notícias, apreciações críticas, entrevistas) e publicitários; textos autobiográficos; textos e 
fragmentos de textos literários de dimensão e vocabulário acessíveis; 
 
 

 
ORALIDADE  

• Produção oral 
Elaborar e reelaborar um tópico a partir de um texto escrito ou oral; 
Apresentar opiniões e pontos de vista, justificando; 
Recontar histórias a partir de um suporte oral ou escrito; 
Interpretar textos publicitários. 

 

• Interação oral 
Interagir com espontaneidade em conversas quotidianas;  
Discutir ideias em contexto formal ou regulado; 
Apresentar questões, problemas ou conceitos sem recurso a suporte de imagem; 
Utilizar estratégias adequadas à abertura e ao fechamento do discurso, à concordância e à discordância; 

Reconhecer registos de língua (formal e não formal); 
Diferenciar os modos de relato do discurso (direto e indireto) e identificar os verbos declarativos; 
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Realizar operações para dar ou para tomar a palavra;  
Retomar a palavra através da paráfrase; 
Resumir o conteúdo de uma conversa. 

 
CONTEÚDOS  
 
Leitura  
 

• Ler em voz alta textos jornalísticos (notícias, apreciações críticas, entrevistas) e publicitários; textos autobiográficos; textos 
e fragmentos de textos literários de dimensão e vocabulário acessíveis. 

 

• Interpretação de texto: 
temas e assunto, ideias principais, pontos de vista e universos de referência, sentido global do texto;  deduções e 
inferências.  

 
Oralidade (interação e produção oral)  
 

• Apresentação de tema; argumentação, explicitação, informação pertinente. 

• Vocabulário e estruturas frásicas: diversidade.  

• Organização e coesão discursivas. 
 

 3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 
A prova apresenta três grupos de itens. 
 
No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura.  
Neste grupo será avaliada a expressividade e a correção na leitura de um excerto de um texto. Cotação: 20 pontos. 
 
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura - compreensão e interpretação do texto. Cotação: 40 pontos. 
 
No Grupo III, avalia-se o espírito crítico e a capacidade de argumentação. Cotação: 40 pontos. 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 
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 
(pontos) 

LEITURA  
Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos 
variados; 
Reconhecer analogias e contrastes em textos relativamente longos e 
complexos; 
Distinguir previsões de constatações; 
Reconhecer registos de língua (formal e não formal); 
Diferenciar os modos de relato do discurso (direto e indireto) e identificar 
os verbos declarativos; 
Interpretar textos jornalísticos (notícias, apreciações críticas, 
entrevistas) e publicitários; textos autobiográficos; textos e fragmentos 
de textos literários de dimensão e vocabulário acessíveis; 

 

• Ler em voz alta textos jornalísticos 
(notícias, apreciações críticas, 
entrevistas) e publicitários; textos 
autobiográficos; textos e fragmentos de 
textos literários de dimensão e 
vocabulário acessíveis. 

 

• Interpretação de texto: 
temas e assunto, ideias principais, 
pontos de vista e universos de 
referência, sentido global do texto;  
deduções e inferências.  

 
 
 

 
 

20 
 
 
 
 

 
 
 
 

40 

ORALIDADE (interação e produção oral) 

• Produção oral 
Elaborar e reelaborar um tópico a partir de um texto escrito ou 
oral; 
Apresentar opiniões e pontos de vista, justificando; 

 

• Apresentação de tema; 
argumentação, explicitação, 
informação pertinente. 
 

 
 

40 
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Recontar histórias a partir de um suporte oral ou escrito; 
Interpretar textos publicitários. 
 

• Interação oral 
Interagir com espontaneidade em conversas quotidianas;  
Discutir ideias em contexto formal ou regulado; 
Apresentar questões, problemas ou conceitos sem recurso a 
suporte de imagem; 
Utilizar estratégias adequadas à abertura e ao fechamento do 
discurso, à concordância e à discordância; 
Realizar operações para dar ou para tomar a palavra;  
Retomar a palavra através da paráfrase; 
Resumir o conteúdo de uma conversa. 

 

• Vocabulário e estruturas frásicas: 
diversidade.  

 

• Organização e coesão discursivas. 
 

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

QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS 
 

COTAÇÃO  
  

Questões abertas e fechadas. 

 

O desempenho do aluno ditará o número de 
questões a colocar. 

A cotação a atribuir dependerá do 
desempenho do aluno ao nível da leitura, 
dos conhecimentos e da interação e 
produção oral. 

 
 
 

 4. MATERIAL 
 
Os enunciados produzidos devem evidenciar: domínio dos mecanismos de leitura; compreensão dos enunciados; capacidade de 
emitir opiniões críticas; clareza, síntese e coerência das respostas; repertório vocabular adequado e uso correto das estruturas 
morfossintáticas e semânticas. 
 
O júri, em conferência, atribui a classificação final à prova oral, que é expressa na escala de 0 a 100 pontos. 
 

 5. DURAÇÃO DA PROVA 
 
A prova tem a duração de até 15 minutos. 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / _______ 

O  Diretor  __________________________________________ 
 


