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Prova do Conhecimento da Língua Portuguesa
para Aquisição da Nacionalidade (Prova Escrita)
2021
O presente documento divulga informação relativa à Prova do Conhecimento da Língua Portuguesa
para Aquisição da Nacionalidade (PaN) a realizar em 2021, nomeadamente:
•• Objeto da prova
•• Caracterização da prova
•• Critérios gerais de classificação
•• Material
•• Duração da prova
•• Exemplos de itens

Objeto da prova
A prova tem como referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) e
permite avaliar conhecimentos da língua portuguesa.
Nesta prova, são objeto de avaliação os domínios da compreensão do oral, da compreensão da leitura
e da expressão escrita, do nível A2 de proficiência linguística do QECR, de acordo com os descritores
que a seguir se enunciam.
Compreensão do oral
•• Compreender e interpretar o essencial de mensagens orais que incluam expressões e vocabulário
de uso mais frequente relacionados com aspetos de interesse pessoal, profissional, do quotidiano e
do meio circundante.
•• Compreender um anúncio, um texto informativo, um diálogo, um texto narrativo, entre outros.
Compreensão da leitura
•• Compreender e interpretar textos em que predomine uma linguagem corrente: carta, mensagem,
anúncio, notícia, recado, relato, aviso, entre outros.
•• Reconhecer estruturas elementares da língua portuguesa.
Expressão escrita
•• Escrever textos de diversos tipos (carta, mensagem, relato, descrição, narrativa breve, texto de
opinião curto, entre outros) sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal.
•• Usar corretamente estruturas frásicas simples.
•• Usar padrões frásicos correntes e expressões frequentes para comunicar em situações simples do
dia a dia.
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Caracterização da prova
A prova apresenta três grupos de itens.
No Grupo I, avalia-se a compreensão do oral. Este grupo inclui a audição de um texto, e os conhecimentos
são avaliados através de itens de escolha múltipla.
No Grupo II, avalia-se a compreensão da leitura. Este grupo inclui textos que podem ser de diversos
tipos, e os conhecimentos são também avaliados através de itens de escolha múltipla.
No Grupo III, avalia-se a expressão escrita. Este grupo é constituído por um item de composição com
orientações relativas ao tipo de texto (carta, mensagem, relato, descrição, narrativa breve, texto de
opinião curto, entre outros), ao tema e à extensão (de 50 a 80 palavras).
A prova é realizada em suporte informático.
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte.
Estrutura da prova, distribuição dos itens, cotações e tempos
Grupos

Domínios

Tipos de Itens

Número
de Itens

Cotação
(em pontos)

Duração
recomendada

I

Compreensão do oral

Escolha múltipla

5

20

15 minutos

II

Compreensão da leitura

Escolha múltipla

15

60

40 minutos

III

Expressão escrita

Composição

1

20

20 minutos

TOTAL: 100

Critérios Gerais de Classificação
Itens de escolha múltipla
A cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem a opção correta.
As respostas em que não seja assinalada qualquer opção são classificadas com zero pontos.
Item de composição
Os critérios de classificação do item apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada
nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. São desvalorizadas as respostas que não
respeitem as indicações relativas ao tema e à extensão.

Material
Não é permitida a consulta de dicionário.
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Duração da prova
A prova tem a duração de 75 minutos.

Exemplos de itens
Na página de Internet do IAVE é possível aceder a exemplos de itens, os quais não constituem um
modelo de prova.
Para aceder aos exemplos, é necessário ter instalado, no seu computador, o Adobe Flash Player.
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