CNI - Descrição das provas
Compreensão oral
O candidato ou candidata ouvirá três ou mais textos de diferente tipologia e
temática sobre temas do dia a dia, nas variantes do Brasil e de Portugal, 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 1.500-1.700 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 relatos…
Gramática: “Uso da língua”
Esta prova é composta de dois textos e de uma série de diálogos curtos 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 250 palavras. (Duração: 60
minutos)
Expressão e interação orais
Desenvolvimento da prova
Os candidatos realizarão esta prova em pares e será avaliada por dois
professores.
O tempo previsto de preparação individual será de: 2 minutos para ler um texto
(50-70 palavras), que deverá ser explicado posteriormente, e para observar a
fotografia.
A prova constará de três partes.
1. Fotografia: (4 minutos, em pares).
Cada candidato ou candidata tem uma fotografia. Sem olhar para a fotografia
do colega os candidatos deverão fazer perguntas para descobrir e comentar as
diferenças e semelhanças entre as duas fotografias.
2. Texto: (máximo 8 minutos; individual e em pares)
a. O candidato ou candidata deve explicar o que diz o seu texto e ouvir a
explicação do seu colega.
b. A seguir, os dois candidatos trocarão opiniões sobre os textos e sobre o
tema.
3. Para saber mais (máximo 8 minutos em pares)
Os candidatos deverão fazer perguntas alternadamente ao colega, a partir dos
itens dados, para trocar informação sobre questões relacionadas com o tema.

Os examinadores poderão fazer algumas perguntas, sobre o mesmo tema, se
considerarem necessário. Máximo 2 minutos por cada candidato.

Avaliação
Pretende-se que o candidato realize as diferentes partes da prova colaborando
com o seu interlocutor (a), e expressando-se com fluidez, de forma coerente e
adequada, com um controlo linguístico apropriado ao nível.

