
CNA - Descrição das provas 

Compreensão oral 

O candidato ou candidata ouvirá três ou mais textos de distinta tipologia e 

temática, nas diferentes variantes da língua portuguesa, e deverá demonstrar a 

sua compreensão: 

- Respondendo a perguntas de escolha múltipla. 

- Respondendo a perguntas de verdadeiro/falso. 

Os textos serão autênticos, gravados em vídeo, procedentes de programas de 

TV ou da Internet, assim como fragmentos de filmes. Cada texto será passado 

duas vezes. 

Compreensão escrita 

O candidato ou candidata lerá três ou mais textos de diversa tipologia, de um 

total aproximado de 2.000-2.200 palavras e deverá demonstrar a sua 

compreensão: 

- Respondendo a perguntas de escolha múltipla. 

- Respondendo a perguntas de verdadeiro/falso. 

- Relacionando duas informações. 

- Inserindo frases num texto. 

Os textos serão autênticos, procedentes de revistas, jornais, folhetos, anúncios, 

excertos de romances… 

Gramática: “Uso da língua” 

Esta prova é composta de dois textos e de uma série de diálogos breves 

contextualizados e independentes. Em ambos os casos o candidato ou 

candidata deverá completar diferentes espaços, selecionando para cada 

pergunta, a resposta correta.  

 



Expressão e interação escritas 

O candidato ou candidata deverá redigir dois textos de diferente tipologia e 

temática, de uma extensão total aproximada de 350 palavras. (Duração: 90 

minutos) 

 

Expressão e interação orais 

Desenvolvimento da prova 

Os candidatos realizarão esta prova em grupos de três e será avaliada por dois 

professores. Antes da prova, cada um dos candidatos receberá um texto 

diferente, relacionado com o mesmo tema, e contará com 10 minutos para a 

preparação. 

Além disso os candidatos terão uma lista de itens que os orientarão para a 

conversa da segunda parte da prova.  

A prova constará de duas partes. 

Na primeira parte cada candidato ou candidata deverá explicar as ideais 

essenciais do seu texto e referir uma experiência, própria ou de outra pessoa, 

relacionada com o tema, aos restantes elementos do grupo (3 minutos por 

candidato). 

Os candidatos devem interagir entre eles, pedindo a palavra de forma a não 

monopolizar a conversa.  

 


