
  

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE 

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 

(B1) maio de 2022 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março 

Prova de código 64 2022 

 
      

1. Natureza da prova: Oral   
  

2. Objeto de avaliação:  

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais – Ensino Básico I Português Língua Não Materna – PLNM) e as orientações 

presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR).  

  

3. Caracterização da prova:  

A prova apresenta três partes:  

I – Compreensão e Interação oral: audição de um texto áudio e resposta a questões de 

compreensão colocadas pelo júri (itens de seleção);  

    II – Interação oral: diálogo simulado de uma situação do quotidiano com um dos elementos do júri;  

      III – Produção oral: exposição previamente preparada pelo aluno sobre a sua experiência de vida  

em Portugal.  

A prova é cotada para 100 pontos.  
  

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos da prova  

Grupos  Domínios   Atos discursivos  
Cotação 

(em pontos)  

I  Compreensão e Interação oral                        40  

II  Interação oral  

• Cumprimentar / saudar/despedir-se  

• Apresentar /aceitar propostas  

• Agradecer/ reagir a um agradecimento  

40  

III  Produção oral  

• Iniciar o discurso  

• Descrever  lugares/estados 
 físicos  e emocionais  

• Finalizar o discurso  

20  
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4. Critérios gerais de classificação  

No grupo I, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas  

Nos grupos II e III, podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo 

com os critérios específicos de classificação.   

Na avaliação dos grupos II e III, além de aspetos de conteúdo, serão considerados aspetos de 

correção linguística: adequação do vocabulário; correção sintática; pronúncia e entoação.   

  

5. Material  

É permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo estabelecimento de ensino.  

Não é permitido o uso de dicionário.  

   

6. Duração  

15 minutos       
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