
   

 

 

2 º  Ci c lo  do  En s ino Bá s i co  |  20 22   Prova 63-64 |  1 de 4 
 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência  

PORTUGUÊS  
LÍNGUA NÃO-MATERNA (A2/B1) 
 

 

Tipo de prova | Oral 

Prova códigos 63/ 64 | 2022  Duração | 15 min  

2º Ciclo do Ensino Básico                                     Nº de páginas | 4 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Português Língua Não Materna, 

a realizar em 2022, de acordo com o previsto no Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 

24 de março. 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação  

 

A prova tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas e 

os documentos orientadores e curriculares de referência do Ministério da Educação 

para o Português Língua Não Materna. Esta prova permite avaliar competências 

linguísticas e aprendizagens passíveis de avaliação numa prova oral de duração 

limitada, nos domínios da Oralidade, da Leitura, Gramática e Interação. 

 

 
 Domínios e conteúdos 

A prova abordará os conteúdos lecionados no âmbito do nível de proficiência linguística 

intermédio, incidindo sobre os seguintes domínios/descritores de desempenho:  

 

ORALIDADE:  

• Interpretar textos orais breves sobre assuntos diversificados.  

• Produzir textos orais corretos quer do ponto de vista gramatical quer do conteúdo.  
 

LEITURA:  
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• Ler em voz alta.  

• Responder a questões sobre textos de diferentes temáticas.  
 

• Compreender o sentido do texto. 

• Recontar resumindo os aspetos textuais mais relevantes. 

 

GRAMÁTICA: 

• Reconhecer e utilizar os mecanismos linguísticos de correção do português, no âmbito 

de uma perspetiva comunicativa e de interação social. 

INTERAÇÃO: 

• Iniciar, manter e concluir discursos de forma eficaz;  

• Intervir de forma apropriada, sem ajuda do(s) interlocutor(es);  

• Aplicar mecanismos de cordialidade na interação comunicativa. 

 

Caracterização da Prova 
 

Os itens podem ter como suporte um ou dois textos.  

• A prova é cotada para 100 pontos.  

• A prova desenvolve-se em três momentos, com recurso a suporte visual, 

correspondendo a três momentos/ atividades de interação oral, cujos temas se 

enquadram nas orientações programáticas de PLNM. 
  

A prova é cotada para 100 pontos.  
 

1º momento Apresentação. Interação oral  

2º momento 
Questionário orientado  

(compreensão interpretação de texto)  

3º momento 

Leitura de texto: Relato de experiências, 

situações da vida real/ quotidiano. Expressão de 

opinião/ gostos/ preferências  

 

Valorização dos domínios  

Quadro 1 - Valorização dos domínios 

DOMÍNIOS 
VALORIZAÇÃO 
(em pontos) 

COMPREENSÃO/EXPRESSÃO ORAL  40 

LEITURA 20 

GRAMÁTICA 20 

INTERAÇÃO CULTURAL  20 
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Duração 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos.  
 
 

Material 

O aluno não necessita de qualquer material para a realização desta prova. 
 
Critérios gerais de classificação  

 

Compreensão 

oral/ escrita 

Expressão 

oral 
Gramática Leitura Interação 

20 pts 20 pts 20 pts 20 pts 
 

20 pts 

 

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios: 

• Compreensão (oral e escrita): compreensão das instruções dadas e 

compreensão dos sentidos de leitura do/s texto/s; 

• Fluência da expressão oral (Ritmo e respeito pela pontuação): capacidade de 

formular e/ ou prosseguir um discurso com ritmo adequado, sem demasiadas 

hesitações, pausas ou reformulações que dificulte, a compreensão dos 

interlocutores, a pronúncia e a entoação; 

• Correção e adequação discursiva e fonológica (Gramática): capacidade de 

usar correta e adequadamente as estruturas gramaticais e o vocabulário;  

• Desenvolvimento, sem desvios, dos assuntos propostos (Leitura): capacidade 

de responder sem desvios e de forma acertada às diferentes questões 

colocadas, evidenciando o domínio dos diversos conteúdos programáticos e a 

capacidade de aplicação a novas situações; 

• Interação: Iniciar, manter e concluir discursos de forma eficaz; Intervir de 

forma apropriada, sem ajuda do(s) interlocutor(es); aplica mecanismos de 

cordialidade na interação comunicativa. 

 

Critérios gerais de classificação  

 

Itens de seleção  

A cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

Itens de construção  

Nos itens de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente 

corretas.  
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Os itens de resposta restrita são organizados por níveis de desempenho. 

 

Fatores de desvalorização 

• Os erros ou vazio de conteúdo, mesmo que a forma esteja correta;  

• As incorreções de língua, mesmo quando o conteúdo esteja integralmente correto.  
 

Nota: A prova oral é aberta à assistência do público. 

 


