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Informação- Prova de Equivalência à Frequência  

Português Língua Não Materna – Nível A2 – Prova Oral 

Prova 63 | 2016 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º 
Ciclo da disciplina de Português Língua Não Materna – Nível A2 – Prova Oral, a realizar em 2016, 
nomeadamente: Objeto de avaliação; Caracterização da prova; Critérios gerais de classificação; 
Material e Duração. 
 
 
1 – OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna do 
ensino básico e permite avaliar a capacidade comunicativa nas vertentes de comunicação e 
interação oral, numa prova oral de duração limitada, para o domínio da oralidade.  
 

QUADRO 1 

Prova Atividades Domínios/áreas de experiência 

Prova Oral 
Interação oral 
Produção oral 

Comunicação linguística 
Interação sociolinguística  
Comunicação pragmática 

 
 

2 – CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 
Consiste na realização de duas atividades de produção/interação oral, cujos temas se 
enquadram nos domínios das Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna. A 
avaliação relativa a esta parte terá o enquadramento seguinte: 
 

QUADRO 2 

Momentos 2 momentos, conforme especificação no quadro 3. 

Alunos 1 aluno de cada vez 

Júri 
3 professores: um age como interlocutor e classificador e dois 
apenas como classificadores.  

Duração Entre 10 e 15 minutos. 

Classificação 

Atribuída de acordo com os níveis e respetivas pontuações 
apresentadas para o efeito. O professor interlocutor faz uma 
avaliação global e os professores classificadores uma avaliação 
analítica, conforme grelha de registo. 

Tipos de atividade 
De interação Professor Interlocutor-Aluno. 
De produção Individual do Aluno. 
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QUADRO 3 

Momentos Duração 
Interação 

Colocação de questões com incidência 
sobre o conteúdo da disciplina 

Estímulos 

1º Momento - 
Interação 
Professor Interlocutor-
Aluno 
 
 
2º Momento – 
Produção individual do 
examinando 

15 
minutos 

 

1- Utilizar, em situações do 
quotidiano, um repertório 
linguístico corrente; 

2- Produzir expressões quotidianas 
breves, de modo a satisfazer 
necessidades simples de tipo 
concreto: pormenores pessoais, 
rotinas diárias, desejos e 
necessidades, pedidos de 
informação; 

3- Usar padrões frásicos correntes e 
comunicar com expressões 
frequentes, sobre si e sobre 
outras pessoas, sobre aquilo que 
fazem, sobre lugares e bens; 

4- Recorrer a um repertório de 
expressões frequentes, que 
cobrem situações de 
sobrevivência previsíveis. 

Orais, 
visuais ou 
escritos 

 
 

 
 
3 – CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

ITENS POR QUESTÂO QUESTÔES PONTUAÇÂO 

Mobilização de conhecimentos  
Organização da informação 
Fluência do discurso 
Capacidade de utilizar estruturas semânticas 

        1 25 pontos 

2 25 pontos 
3 25 pontos 
4 25 pontos 

 
 
4 – MATERIAL AUTORIZADO 

Não se aplica. 
 
 

5 – DURAÇÃO 
A prova deve durar, aproximadamente,10 a 15 minutos por cada aluno. 
Não poderá ultrapassar os 15 minutos por aluno. 
 
 
 


