
 

Informação-Prova de Equivalência à Frequência de Inglês - Prova 06 (Prova de Expressão Oral) 
 

 

Competências 
Áreas de referência 

Sociocultural 
Atividades/Tarefas Procedimentos 

Duração (+/- 

15 min) 

Categorias 
/         

Classificação 

▪ Utiliza fórmulas 
adequadas de abertura 
e fecho: cumprimentos 
e apresentação. 

 
▪ Estrutura o discurso 

oral formal e informal. 
 
▪ Participa em diálogos e 

dramatizações. 
 
▪ Usa estratégias de 

compensação e 
facilitação para superar 
os problemas de 
expressão oral. 

 
▪ Verbaliza perceções, 

experiências, 
sentimentos e 
convicções e reage aos 
de outros. 

▪ Identificação Pessoal 
 
▪ Família 

▪ Descrição física e 

psicológica de 

pessoas e animais 

 
▪ Escola 

▪ Rotina Diária 

 Interação Examinador/Examinando 
1-Estabelecer contactos. 
2-Responder a perguntas de âmbito 
pessoal e educativo, por exemplo, sobre 
si próprio, a sua família, os seus amigos, a 
escola, etc. 

-O examinador entrevista 
alternada ou simultaneamente 
os examinandos em tempos 
aproximadamente iguais. 

 
 

3’ 

(para os dois 
examinandos) 

 
 
 

Âmbito = 25 pts. 
 

 
Correção = 15 pts. 

 
 
 

Fluência = 10 pts. 
 
 
 

Desenvolvimento 

Temático e 

Coerência = 25 pts. 

 
 

Interação = 25 pts. 
 
 
 

Total = 100 pts. 

Produção Individual do examinando  
1-Descrever imagens, situações, 
sentimentos, pessoas, lugares, atividades, 
acontecimentos e interesses. 
2- Realizar breves exposições sobre um 
tema conhecido. 

- O examinador disponibiliza duas 
imagens a cada examinando. 
Estes optarão por uma delas, 
dispondo de tempo de 
preparação para se exprimirem 
oralmente sem serem 
interrompidos. 

 
2’ 

(preparação) 
+ 
2’ 

(para cada 
examinando) 

 Interação em pares 
1- Responder a perguntas abertas sobre 
um determinado assunto. 
2- Utilizar estratégias para fazer valer a 
sua posição, convencer. 
3- Desenvolver linhas de argumentação, 
explicitações. 

- O examinador entrega aos dois 
examinados uma tarefa que exige 
a cooperação entre ambos e não 
intervém durante esta fase. 
- O examinador intervém na 
parte final da tarefa, 
interpelando os dois 
examinandos. 

 
6’ 

(2´de 
preparação + 

3’ de 
intervenção) 

+ 
1’ 

(de colocação 
de questões) 
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