AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA - Prova oral
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Prova 93 (Iniciação)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3º Ciclo do Ensino Básico

(Despacho Normativo nº 4-A/2018)

O presente documento divulga informação relativa à prova oral de Português Língua Não
Materna (Código 93 – Iniciação) do ensino básico e secundário a realizar em 2018,
nomeadamente:


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 e da Gramática.
Domínios/Conteúdos
A prova abordará os conteúdos lecionados no âmbito do nível de proficiência linguística de
iniciação, 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:


Ler em voz alta.



Responder a questões sobre textos de diferentes temáticas.



Reconhecer espaço e tempo, agentes/personagens e ação.
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Compreender o sentido do texto.



Recontar resumindo os aspetos textuais mais relevantes.

GRAMÁTICA:


Reconhecer género e número.



Conjugar verbos regulares em tempos simples do modo indicativo.



Identificar pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos.



Reconhecer e estabelecer as relações semânticas de sinonímia e antonímia.



Reconhecer os graus do adjetivo.

Caracterização da prova
Os itens podem ter como suporte um ou dois textos.
A prova é cotada para 100 pontos.
A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 — Valorização dos domínios
Cotação
(em pontos)

Domínios

COMPREENSÃO ORAL

25

LEITURA/EXPRESSÃO ORAL

55

GRAMÁTICA

20

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação
Número de

Cotação por item

itens

(em pontos)

5 a 10

2a5

Resposta curta

2a4

5 a 10

Resposta restrita

3a5

6 a 10

1

15

Tipologia de itens
Escolha múltipla
Itens de seleção
Itens de
construção

OU
Verdadeiro/Falso

Leitura expressiva
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Material

O material utilizado será fornecido pelos docentes.
Duração

A prova tem a duração máxima de 15 minutos.
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.
Os itens de resposta restrita são organizados por níveis de desempenho.
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