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ANEXO IV
ENTREVISTA EM INGLÊS

É capaz de compreender as questões principais,
quando é usada uma linguagem clara e
estandardizada e os assuntos lhe são familiares
(temas abordados no trabalho, na escola e nos
momentos de lazer, etc.). É capaz de lidar com a
maioria das situações encontradas na região onde se
fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso
simples e coerente sobre assuntos que lhe são
familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever
experiências e eventos, sonhos, esperanças e
ambições, bem como expor brevemente razões e
justificações para uma opinião ou um projeto.

B1
Usuário
Intermediário

CRITÉRIOS
COMPREENDER

Compreensão Oral
(25 pontos)

Leitura
(25 pontos)

B1
É capaz de compreender os
pontos essenciais de uma
sequência falada que incida sobre
assuntos correntes do trabalho, da
escola, dos tempos livres, etc. É
capaz de compreender os pontos
principais de muitos programas de
rádio e televisão sobre temas
atuais ou assuntos de interesse
pessoal ou profissional, quando o
débito da fala é relativamente lento
e claro.
É capaz de compreender textos
em que predomine uma linguagem
corrente
do
dia-a-dia
ou
relacionada com o trabalho. É
capaz de compreender descrições
de acontecimentos, sentimentos e
desejos, em cartas pessoais.
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Observações

FALAR

Interação oral
(25 pontos)

Produção oral
(25 pontos)

É capaz de lidar com a maior
parte das situações que podem
surgir durante uma viagem a um
local onde a língua é falada.
Consegue entrar, sem preparação
prévia, numa conversa sobre
assuntos conhecidos, de interesse
pessoal ou pertinentes para o diaa-dia (por exemplo, família,
passatempos, trabalho, viagens e
assuntos da atualidade
É capaz de articular expressões de
forma simples para descrever
experiências e acontecimentos,
sonhos, desejos e ambições. É
capaz de explicar ou justificar
opiniões e planos. É capaz de
contar uma história, de relatar o
enredo de um livro ou de um filme
e de descrever as suas reações.
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