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Prova Oral
A prova oral avalia a proficiência dos examinandos em língua espanhola nas competências de
interpretação e produção / interação oral.
Nas atividades de interpretação oral, avalia-se a capacidade para compreender mensagens orais
provenientes de diferentes fontes e em diferentes contextos, identificar informação relevante
contida na mensagem, bem como a capacidade para reagir a estímulos linguísticos.
Nas atividades de produção e interação oral, avalia-se a capacidade de comunicar oralmente, de
organizar o discurso, de utilizar estratégias para resolver dificuldades de transmissão da
mensagem, de exprimir claramente as ideias e de interagir com o seu interlocutor.
A prova é constituída por 3 momentos:
1.º - Interação entre o examinador e examinando;
2.º - Produção Individual do examinando;
3.º - Interação em pares e em grupo dos examinandos, sobre os temas do programa e/ou interação
examinador e examinando.
A estrutura da prova oral caracteriza-se no quadro 2.
Quadro 2 – Valorização dos temas/ tipologia e cotação
Cotação
(empontos)

Tipologia de itens
Parte A


Conversação

com

recurso

a

200

estímulos orais em forma de
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pergunta
Parte B


Monólogo em sequência com
recurso

a

estímulos

orais,

visuais e escritos
Parte C


Conversação / Interação em
pares com recurso a estímulos
orais, visuais e escritos.

3. Critérios gerais de classificação
Na prova oral, a pontuação é distribuída por cinco níveis de desempenho a que correspondem
cotações fixas.
São avaliadas as seguintes categorias: âmbito, correção, fluência, desenvolvimento temático e
coerência e interação.

4. Material
O examinando apenas pode usar na prova oral, como material de escrita, caneta ou esferográfica
de tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
Não é permitido o uso de lápis nem de corretor.

5. Duração
A prova oral tem a duração máxima de 25 minutos.
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