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        Ano letivo 2018/2019    

INFORMAÇÃO da Prova de Equivalência à Frequência de PLNM B1 
 
Prova 94/839 (Oral) 

3.º Ciclo do Ensino Básico/Ensino Secundário 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os descritores do nível B1 do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas, do Conselho da Europa. 

Nesta prova são objeto de avaliação atividades nos domínios da Produção e da Interação Oral. 

Segundo a escala global para o nível B1, os alunos devem ser capazes de: 

 Usar linguagem suficiente para suprir as suas necessidades, com vocabulário 

suficiente para se exprimir sobre tópicos como família, passatempos e 

interesses; 

 Usar com relativa correção um repertório de “rotinas” e fórmulas frequentes 

associadas a situações mais previsíveis; 

 Prosseguir o discurso de forma inteligível, mesmo com pausas para planeamento 

gramatical e lexical; 

 Iniciar, manter e acabar conversas simples sobre tópicos de interesse familiar ou 

pessoal; 

 Recuperar o que foi dito, de modo a confirmar o entendimento mútuo; 

 

 Conteúdos: 

Léxico-semânticos: 

 Identificação e caracterização pessoal; 

 Família; 

 Estados físicos e psicológicos; 

 Refeições; 

 A cidade; 

 Escola; 

 Rotina diária; 

 Experiências pessoais; 

 Tempos livres. 
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Morfologia e sintaxe: 

 Estrutura da frase simples; 

 Concordâncias básicas das palavras nas frases; 

 Verbos; 

 Estruturas de coordenação e de subordinação de uso mais 

frequente. 

 

2. Características e estrutura  

 

 Interação entre os examinadores e o aluno sobre identificação pessoal 

 Simulação de situações do quotidiano 

 Interação entre os examinadores e o aluno sobre um tópico relativo a 

acontecimentos da atualidade a partir de um texto ou imagem 

 

COTAÇÃO DA PROVA 

Interação entre os examinadores e o aluno sobre identificação pessoal       35% 

Simulação de situações do quotidiano       30% 

Interação entre os examinadores e o aluno sobre um tópico relativo a 

acontecimentos da atualidade a partir de um texto ou imagem 
      35% 

 

3. Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir tem por base os descritores para o nível B1 do Quadro  

Europeu Comum de Referência para as Línguas, nos seguintes critérios: 

 Âmbito 

 Correção 

 Fluência 

 Interação 

 Coerência 

4. Material 

 

O aluno não necessita de trazer material para a prova. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

5. Duração 

 

A prova oral não deverá ultrapassar a duração de 15 (quinze) minutos. 


