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(Para apagar 
  

 As informações-prova de todas as provas devem incluir obrigatoriamente os seguintes 

aspetos: 

 

1.  Caraterização da prova 
 

   A prova oral versa sobre os conteúdos da prova escrita. Apresenta três grupos, conforme o 
quadro a seguir apresentado: 
 

Competências Desempenho Estrutura Questões 

Comportamentos/ 
 Cotações 

Critérios de 
correção 

Fatores de 
desvalorização 

Aquisição/ 
Compreensão 

Utilização/ 
Expressão 

INTERAGIR 
 

Ouvir/ Falar 
em situações de 
comunicação 
diversificada 

- Apresentar-
se ou 
apresentar 
pessoas. 
 
- Simular 
entrevista. 
 
- Participar em 
conversas 
sobre assuntos 
do quotidiano. 

Interação 
 
- Falar 
sobre si 
ou de uma   
pessoa, 
relatar 
uma 
vivência 
pessoal 

I – Identificação/Caracterização e 
família 

- As respostas 
ambíguas e os 
erros e o vazio 
de conteúdo. 
- O recurso a 
vocabulário 
incorreto/ 
inadequado ou à 
língua materna. 
- O afastamento 
do tema 
proposto. 
- A falta de 
sequência na 
exposição. 
- As construções 
que revelem 
simultaneamente 
desconhecimento 
do código oral e 
escrito. 
- A utilização 
incorreta dos 
tempos verbais. 

1. 20 30 

PRODUZIR 
 

Produzir textos 
correspondendo 
a necessidades 
específicas de 
comunicação 

- Relatar 
episódios ou 
acontecimentos 
da vida 
quotidiana. 
 
- Descrever 
com o objetivo 
de dar a 
conhecer 
objetos, 
lugares, 

Produção 
oral 

 
- Produzir 
um 
enunciado 
oral de 
opinião. 

II – Convívio/ Férias e Tempos livres 

2. 20 30 
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personagens. 
 
- Compensar            
insuficiências 
mediante 
recurso a 
mímica, gestos, 
entoação, 
substituições 
lexicais. 

- O desrespeito 
pelas normas de 
concordância. 

 

2. Material 
 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

3. Duração 
 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 
 
 


