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Caracterização Geral Compreensão Oral Leitura / Compreensão Produção / Interação Oral Produção / Interação 
Escrita 

É capaz de compreender 
textos orais marcados 
por ritmos de elocução 
relativamente rápidos 
e/ou com muitas marcas 
de oralidade suscetíveis 
de tornarem o texto 
menos claro, ou com 
elementos culturais que 
exijam compreensão de 
implicitações. 

É capaz de compreender 
textos escritos 
complexos, pela 
temática, pela 
organização do texto, 
apresentação de 
argumentos e uso de 
variedades linguísticas. 

É capaz de comunicar 
espontânea e 
fluentemente, 
evidenciando marcas 
próprias do texto oral  

(nos domínios fonético, 
morfológico, sintático e 
na repetição de bordões 
linguísticos). 

É capaz de manter um 
nível elevado de correção 
gramatical de forma 
constante; os erros são 
raros e fáceis de 
identificar. 

É capaz de 
compreender, com 
facilidade, textos 
orais longos sobre 
assuntos diversos.   

É capaz de 
compreender 
mensagens gravadas 
ou radiodifundidas, 
identificando 
pormenores, atitudes 
implícitas e 
linguagem 
metafórica.  

É capaz de 
compreender 
instruções com 
vocabulário técnico 
especializado, 
relacionado com 
áreas que conhece. 

É capaz de 
compreender 
conversas longas 
sobre assuntos do 
seu interesse. 

 

É capaz de ler textos 
longos e complexos, 
sobre assuntos diversos, 
desde que possa 
descodificar o vocabulário 
erudito, metafórico e 
técnico.   

É capaz de compreender 
mensagens complexas, 
com eventual apoio de 
um dicionário ou de 
outros auxiliares  

É capaz de compreender 
e selecionar informação 
em textos longos e 
complexos, referentes a 
uma vasta gama de 
assuntos. 

É capaz de compreender 
em pormenor uma vasta 
gama de textos 
principalmente nos 
domínios privados, 
educativos e público. 

É capaz de compreender 
em pormenor instruções 
longas, sem apoio de 
auxiliares, desde que 
estejam relacionadas 
com áreas 
científicas/técnicas 
conhecidas ou do domínio 
do quotidiano. 

É capaz de apresentar, descrever ou 
narrar assuntos complexos, com 
recurso a argumentos 
complementares e desenvolvimento 
de aspetos específicos, terminando 
por uma conclusão apropriada. 

É capaz de fazer uma exposição, de 
forma clara e estruturada, sobre um 
assunto complexo, com eventual 
recurso a justificações e a exemplos, 
podendo responder às objeções com 
relativa espontaneidade. 

É capaz de participar sem grande 
dificuldade em conversas sobre 
assuntos da atualidade ou do seu 
interesse, com eventual recurso a 
expressões fixas ou idiomáticas. 

É capaz de participar em debates, 
argumentando a favor ou contra mas 
adequadamente com relativo à-
vontade e espontaneidade. 

É capaz de interagir, dando opiniões, 
concordando ou discordando, 
modalizando as respostas, concluindo 
e enfatizando os pontos principais. 

É capaz de sintetizar informação ou 
argumentos, valorizando os pontos 
que considera mais importantes. 

É capaz de participar em entrevistas, 
como entrevistador ou como 
entrevistado, desenvolvendo e 
valorizando determinados aspetos, 
com relativa fluência e sem recurso a 
ajudas. 

É capaz de escrever textos 
estruturados, de forma clara, 
sobre assuntos fora da sua 
área de interesse, salientando 
os pontos mais relevantes e 
defendendo um ponto de vista, 
através de exemplos 
pertinentes para chegar a uma 
conclusão apropriada, 
utilizando os registos 
linguísticos mais adequados. 

É capaz de escrever textos 
descritivos ou narrativos, claros 
e estruturados, adequados ao 
fim em vista (designadamente 
com fins estéticos ou lúdicos). 

É capaz de escrever mensagens 
com clareza, nos domínios em 
que tem de atuar, com recurso 
a diferentes registos 
linguísticos, (incluindo os 
registos afetivo e humorístico). 
Ou os provérbios, adjetivações 
comparativas e expressões 
idiomáticas.  

É capaz de escrever, de forma 
clara, estruturada e com 
vocabulário adequado, sobre 
assuntos escolares ou do seu 
interesse. 

É capaz de escrever pedidos, 
relatórios, cartas de motivação, 
currículos para os domínios em 
que precisa de atuar. 


	É capaz de manter um nível elevado de correção gramatical de forma constante; os erros são raros e fáceis de identificar.

