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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – PROVA ORAL 2020 
 

Nível de Proficiência – A2  Prova 93 

Nível de proficiência – B1  Prova 94 
 

 

3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril) 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo do Ensino Básico 

da disciplina de Português L íngua Não Materna – nível A2 / B1 (componente oral), a realizar em 2020, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação; 

 Estrutura da prova; 

 Material; 

 Duração; 

 Critérios gerais de classificação. 

 

Objeto de avaliação 
 
Domínios de Referência e Objetivos 

A – ORALIDADE 

− Participar em situações de interação oral. 

− Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais simples e recorrendo a mecanismos 

de organização e de coesão discursiva adequados ao seu nível. 

− Descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com 

necessidades imediatas. 

B – LEITURA 

− Ler expressivamente em voz alta um texto curto e simples, após preparação da leitura. 

− Compreender e interpretar um texto curto e simples em que predomine uma linguagem corrente, relacionada 

com vivências escolares e pessoais. 

C – GRAMÁTICA 

− Utilizar um repertório linguístico corrente; 

− Produzir expressões quotidianas breves, de modo a satisfazer necessidades simples de tipo concreto: 

pormenores pessoais, rotinas diárias, desejos e necessidades, pedidos de informação; 

− Usar padrões frásicos correntes e comunicar com expressões frequentes, sobre si e sobre outras pessoas, sobre 

aquilo que fazem, sobre lugares e bens. 
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Estrutura da prova 
 
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por dois momentos: 

− Leitura em voz alta de um texto; 

− Questionário dirigido. 

A prova oral é avaliada por um júri constituído por três professores. 
 

Material 
 

A prova não requer material por parte do aluno. O material necessário é fornecido pelo júri da prova. 
 

Duração 
 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
 

Critérios gerais de classificação 
 

− Correção da leitura; 

− Compreensão das ideias transmitidas pelo texto; 

− Capacidade de utilização da língua portuguesa tendo em conta: 

− Pronúncia correta; 

− Vocabulário adequado; 

− Correção das estruturas utilizadas; 

− Capacidade para utilizar estratégias de compensação na interação com o interlocutor (autocorreções, 

ajustamentos, gestos, etc.). 

 


