
Nível C1 QECRL
;]jlaÚ[Y¬ªg�;9HD=�%�ML

?maY�\]�hj]hYjY¬ªg�
hYjY�g

<ahdgeY�9nYf¬Y\g�\]�Hgjlm_m¯k�D±f_mY�=kljYf_]ajY
DAPLE

DadaYfY�Afn]jfg

G
U

IA D
E PREPA

RA
Ç

Ã
O PA

RA O D
A

PLE
DadaYfY�Afn]jfg



Nível C1 QECRL
;]jlaÚ[Y¬ªg�;9HD=�%�ML

DadaYfY�Afn]jfg

?maY�\]�hj]hYjY¬ªg�
hYjY�g

<ahdgeY�9nYf¬Y\g�\]�Hgjlm_m¯k�D±f_mY�=kljYf_]ajY
DAPLE



書名  Título 
Guia de preparação para o DAPLE (Diploma Avançado de 
Português Língua Estrangeira)

編著  Autora  
Liliana Inverno

內頁設計 Composição 
Liliana Inverno

封面設計  Capa  
Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa - IPM

版次  1.ª edição digital
2021年07月 第一版  (Julho de 2021) 

ISBN
978-99965-2-257-4 (pdf)

第一版  1.ª edição impressa: 2018年12月  Dezembro de 2018
ISBN 978-99965-2-202-4 (paperback)

© 2021, 澳門理工學院  INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

澳門新口岸高美士街     Rua de Luís Gonzaga Gomes, Macau

cpclp@ipm.edu.mo

-��È��+É��+
�+��$������$����É�+$�È����+$�È��É��+��BÉ$+�$�#É�Ê+��ł
ÉÈÉ���+
�É���
��ł
É���É�-
���� +��$$�+�+�� �+�È���
�ÉÈ+$� Ê��É������É� +�+��Ê�ÈÉÈ���f+$�É�É�È��ÉÇÉÈ�
�� �$� $�Ç��Ê��$�
 +Ê��$���É��+�$�É�����$$�+��ÉÉ���+È�*�� +�+ÇÉ�łÉ$������$�É���$�
Shutterstock ����PN��+ÊÇ&���ÉÊ��h&ÈÉ�:+È�
��+Ê$��PO�:�$$�É$����4É"��É�Ê�
��ÈÉ&�:	+�+��1�ÉÊ�-�6É
%$+Ê��B	�ÊÊÉ-
�+ÊÇ��PP�h�+
%h��È�+��3�%+�D$�
	�&É��PQ�@É�È�4�$�&Ê+"��SQ�:�$$�É$�����ÉÊ��ÉÊ�	+�+��SR�f++Èh��È�+��5Ê%�È�:�)��$��
8���#É��SS�@É�È�4�$�&Ê+"��MML�6É
+��A�ÊÈ�����ÉÇ��	+�+ÇÉ�	&��8�
+Ç�Ê��MMN�:�$$�$���4É"��É�Ê�
��ÈÉ&�:	+�+��MMO�
@+�$��;�Ê��(��È�*�ÇÊ�� MMP�D�+�g�$É�É�Ê�Ê�� MNR�;32:5k3A�:A��Æ��	�:É"���%��Ç�+Ç��$��È�+�� MN^�D�ÊÈ$����� 5�ÉÇ�$��
:�$$�É$����"
	É���-Ç�Ê�� +�+ÇÉłÊ��MOO�@S�$��È�+��h&ÈÉ�:+È�
��+Ê$��MOQ�Ç�É 
	�%��MOS�#É ÉÉ��MO^�#É ÉÉ��MPM�j�Ê����

Encontre os nossos materiais para o ensino do 
Português disponíveis em versão digital. Visite o 
site do Centro Pedagógico e Científico da Língua 
Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau.
樜ӥݢӤ姜劧ݐ承ර䋊ፘ橕ාԏ櫮ৼᇇ托ఘ
抬㷢横ᄳ槹ቘૡ䋊ᴺ承ර䋊݊ᎸᑪӾஞ姜ᒊ

https://cpclp.ipm.edu.mo



  
 

3 

Prefácio 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL) foi concebido e publi-
cado pelo Conselho da Europa, em 2001, com o objetivo de oferecer um referencial cientí-
fico comum para o desenvolvimento de programas, instrumentos de avaliação e elaboração 
de materiais didácticos para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. 

O QECRL define seis níveis de proficiência para os utilizadores de línguas estrangeiras: A1, 
A2, B1, B2, C1 e C2. Entre eles, o nível C1 indica uma fase da utilização proficiente da lín-
gua. Os utilizadores deste nível devem ser capazes de compreender, de forma abrangente, 
as informações recebidas e de se expressarem de forma natural e fluente. Devem ainda ser 
capazes de aplicar a língua em contextos complexos e domínios específicos, recorrendo às 
estratégias comunicativas apropriadas. 

Partindo dos níveis do QECRL, o CAPLE – Centro de Avaliação de Português Língua Estran-
geira desenvolveu um sistema de certificação de proficiência em Português como Língua 
Estrangeira (PLE) composto por seis exames e certificações: 

4 Acesso         (Nível A1) 
4 CIPLE – Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira  (Nível A2) 
4 DEPLE – Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira  (Nível B1) 
4 DIPLE – Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira  (Nível B2) 
4 DAPLE – Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira  (Nível C1) 
4 DUPLE – Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (Nível C2) 

Os diplomas atestam a competência comunicativa dos utilizadores jovens e adultos de PLE, 
e todos os anos há cada vez mais aprendentes de língua portuguesa (muitos deles proveni-
entes da China) que participam nos exames do CAPLE. Entre os diplomas emitidos pelo 
CAPLE, é particularmente relevante o DAPLE – Diploma Avançado de Português Língua 
Estrangeira, pois atesta que os utilizadores da língua reúnem condições para poderem tra-
balhar e frequentar cursos académicos em contextos onde o português é língua de comuni-
cação ou língua de trabalho. 

Não obstante, apenas estão publicados dois manuais de preparação para os exames CIPLE, 
DEPLE e DIPLE, correspondentes, respetivamente, aos níveis A2, B1 e B2. No que concerne 
ao DAPLE, que atesta um nível C1 de proficiência em PLE, não existem materiais de prepa-
ração publicados. A presente obra, da autoria da Professora Doutora Liliana Inverno, visa 
colmatar esta lacuna através da disponibilização de um conjunto alargado de propostas de 
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preparação para cada uma das componentes do exame: Compreensão da Leitura, Produ-
ção e Interação Escritas, Compreensão do Oral e Produção e Interação Orais. 

O Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa (CPCLP) do Instituto Politécnico de 
Macau tem como objectivo promover a divulgação da língua portuguesa e o ensino PLE no 
contexto da China e Ásia-Pacífico. Actualmente, o CPCLP tem uma colaboração activa com 
o CAPLE - Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira, procurando 
abordar, especificamente, os tópicos associados às dificuldades que os aprendentes de 
língua materna chinesa enfrentam nos exames do CAPLE e à produção dos materiais didác-
ticos. Pretende-se, assim, dar apoio para o desenvolvimento do ensino de PLE no contexto 
de Macau, do interior da China e da Ásia-Pacífico.  

 

Zhang Yunfeng, Gaspar 
21 de Dezembro de 2018 
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Apresentação 

Porquê este Guia? 
O Nível C1 é o nível de proficiência mínimo recomendado a falantes estrangeiros de portu-
guês que queiram frequentar cursos universitários nesta língua ou trabalhar em países e 
organizações onde o português é língua de comunicação ou de trabalho. O DAPLE (Diplo-
ma Avançado de Português Língua Estrangeira) certifica este nível avançado de proficiência 
em português e tem registado uma procura crescente nos últimos anos. 

Apesar disso, não existe no mercado qualquer material publicado que permita aos candida-
tos prepararem-se para o exame que dá acesso à certificação DAPLE. O presente Guia nas-
ce da vontade de colmatar esta lacuna, compilando num único material um conjunto de 
informação relevante até agora dispersa por diferentes fontes e propondo um conjunto 
alargado de atividades e sugestões de preparação para todas as componentes do exame.  

A quem se dirige? 
O Guia dirige-se, em primeiro lugar, a quem, com ou sem acompanhamento de um forma-
dor, se encontra em fase de preparação para o exame ou planeia iniciar esse processo. Os 
candidatos são, portanto, os interlocutores permanentes dos seis capítulos da obra e os 
principais destinatários das Dicas e Atividades de preparação propostas.  

Os formadores de PLE, principalmente os que têm menos experiência na vigilância e aplica-
ção das diferentes componentes do exame, são também destinatários deste Guia. A eles se 
dirigem, em particular, o detalhe da informação sobre os procedimentos de aplicação do 
exame e as explicações que acompanham cada uma das Atividades propostas.  

Espera-se que ambos possam encontrar no Guia as ferramentas necessárias para, por um 
lado, reproduzirem as condições de aplicação do exame e, por outro, replicarem as ativida-
des propostas com os textos e temas que entendam mais relevantes no âmbito do processo 
de preparação para o exame. A promoção da autonomia de candidatos e formadores na 
gestão do percurso de preparação para o DAPLE é também uma das metas deste Guia. 

Como está organizado? 
O Guia está organizado em três partes. A Parte 1 - Documentos Orientadores e a Certifi-
cação DAPLE cumpre o duplo propósito de, por um lado, traçar o perfil do utilizador profi-
ciente de PLE, tal como é definido no Quadro Europeu Comum de Referência para as Lín-
guas e no Referencial Camões PLE, e, por outro, apresentar a informação essencial sobre o 
exame e certificação DAPLE. Assim, o Capítulo 1 enumera e descreve as principais ativida-
des e estratégias comunicativas, géneros textuais e conteúdos linguísticos previstos nos 
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documentos orientadores para o Nível C1 e o Capítulo 2 oferece um guia para a inscrição 
no exame, validação da candidatura, realização da prova e receção do diploma. Ambos os 
capítulos da Parte 1 estão organizados em torno de perguntas frequentes de candidatos e 
formadores. 

A Parte II – As componentes do DAPLE reúne os capítulos relativos a cada uma das com-
ponentes do exame (Capítulos 3 a 6). Para além de informações gerais sobre materiais auto-
rizados, formato, enunciado, folha de respostas, géneros textuais e critérios de classificação, 
cada capítulo oferece ainda dicas de preparação, sugestões de estratégias para o dia do 
exame e propostas de atividades práticas de preparação para as respetivas componentes. 
Quando aplicável, é também fornecido um modelo de folha de resposta da componente no 
final do capítulo respetivo. 

A Parte III – Anexos inclui informação complementar relevante para o processo de prepa-
ração dos candidatos para o exame, em particular nos casos em que este decorra sem 
acompanhamento de um formador.  

O que tem para oferecer?  

O Guia de Preparação para o DAPLE foi elaborado de forma a poder ter utilidade quer co-
mo obra de referência de consulta rápida, quer como material de preparação para o exame. 

Enquanto obra de consulta rápida, o Guia oferece as seguintes valências: 

4 Descrição do nível C1 de proficiência em PLE, incluindo os novos descritores publi-
cados em 2018 

4 Guia para inscrição no exame e validação da candidatura  
4 Normas para realização do exame 
4 Facilidade de localização de informação através do uso de ícones 

 
Anexos 

 
Informação importante  

 
Sugestão 

Atividade Atividade Prática 

 Explicação complementar sobre Atividade Prática 

Enquanto material de preparação para o exame, o Guia oferece: 

4 52 atividades práticas e explicações respetivas 
4 20 dicas gerais de preparação 
4 36 sugestões de estratégias para o dia do exame 
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4 10 recomendações de obras de apoio ao estudo 
4 Indicação de potenciais fontes de textos orais e escritos 
4 Modelos das folhas de resposta de cada componente 
4 Chave de correção do modelo de exame disponibilizado pelo CAPLE 
4 Índice da gravação áudio do modelo de exame  
4 Transcrição dos textos orais usados no modelo de exame 

O leitor verificará que a maioria das atividades propostas no Guia não reproduzem as tipo-
logias de tarefas propostas no DAPLE. A opção é deliberada e explica-se pela vontade de 
centrar o foco da preparação para o exame no desenvolvimento e tomada de consciência 
das estratégias de processamento automático de informação que os candidatos terão de 
ser capazes de mobilizar no dia do exame. Sem o desenvolvimento e tomada de consciên-
cia destas estratégias, a disponibilização de modelos de tarefas de exame é de pouca utili-
dade. A sua resolução apenas ajuda a perceber se os candidatos conseguem ou não com-
preender e produzir textos orais e escritos de nível C1, mas tem pouco ou nenhum impacto 
no aperfeiçoamento dos mecanismos necessários ao desenvolvimento desse nível de com-
preensão e produção comunicativa. O aperfeiçoamento desses mecanismos é o principal 
objetivo das atividades propostas no Guia. 

Qual a norma ortográfica utilizada? 
O Guia usa a ortografia estabelecida pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 
1990, uma vez que é também esta a ortografia utilizada nos enunciados DAPLE e restantes 
exames do sistema de certificação do CAPLE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liliana Inverno 
Professora Adjunta Convidada (CPCLP-IPM) 
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O DAPLE - Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira - certifica um nível de profi-
ciência em português correspondente ao Nível C1 do Quadro Europeu Comum de Referên-
cia para as Línguas (doravante QECRL 2001).  

Como tal, qualquer candidato à obtenção do DAPLE deve começar por compreender o que 
caracteriza este nível de proficiência e o que significa ser um utilizador avançado de portu-
guês língua estrangeira (doravante PLE).  

Para isso, deve conhecer em detalhe a caracterização do Nível C1 apresentada no QECRL e 
as especificações linguísticas que o Referencial Camões de Português Língua Estrangeira 
(doravante Camões 2017) apresenta como essenciais para o desenvolvimento deste nível de 
competência comunicativa em PLE.  

Os contributos mais importantes de ambos os documentos são compilados neste capítulo1. 
A leitura atenta deste capítulo é, portanto, o primeiro passo para uma boa preparação para 
o DAPLE.  

O que caracteriza o Nível C1 de proficiência em língua estrangeira? 
O Nível C1 - também designado Nível Autonomia - é o quinto dos seis níveis de proficiên-
cia em língua estrangeira descritos no QECRL (2001). Caracteriza-se por “um fácil acesso a 
uma ampla gama de recursos linguísticos, que permitem uma comunicação espontânea e 
fluente” (QECRL 2001: 64). Como veremos mais adiante, essa gama de recursos linguísticos 
é, para o PLE, definida em Camões (2017). 

A  B  C 
Utilizador elementar  Utilizador independente  Utilizador proficiente 

     
A1 A2  B1 B2  C1 C2 

Iniciação Elementar  Limiar Vantagem  Autonomia Mestria 
FIGURA 1. Níveis comuns de proficiência em língua estrangeira (QECRL 2001: 47) 

O utilizador de língua estrageira de Nível C1 é considerado um UTILIZADOR PROFICIENTE 
dessa língua e o QECRL (2001) define-o, globalmente, como alguém que: 

                                                             
1  A formulação utilizada, sempre que acompanhada de número de páginas e salvo atualizações ortográficas meno-

res, é a utilizada na tradução oficial portuguesa do QECRL (2001) e em Camões (2017). Os descritores que sur-
gem a negrito e assinalados com asterisco (*) são traduções da autora da edição inglesa dos novos descritores 
publicados em 2018 em Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Asses-
sment – Companion Volume with New Descriptors e não dispensam a consulta do original em inglês. 
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É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reco-
nhecendo os seus significados implícitos. É capaz de se exprimir de forma flu-
ente e espontânea sem precisar de procurar muito as palavras. É capaz de usar 
a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, académicos e profissionais. 
Pode exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e bem estruturada, 
manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de 
coesão do discurso. (QECRL 2001: 49) 

Mais concretamente, o QECRL (2001) define o utilizador proficiente de uma língua estran-
geira como alguém cuja COMPETÊNCIA COMUNICATIVA nessa língua lhe permite:  

No plano linguístico  

4 Selecionar uma formulação apropriada a partir de um vasto repertório linguístico 
para se exprimir com clareza sem ter que restringir aquilo que quer dizer (p. 158). 

4 Usar um vasto leque de estruturas gramaticais complexas de forma apropriada e 
com considerável flexibilidade (* p. 131) 

4 Ter uma vasta amplitude vocabular para ultrapassar dificuldades/lacunas sem que 
seja evidente a procura de expressões ou de estratégias de evitação (p. 160). 

4 Compreender e usar de forma apropriada o leque de vocabulário técnico e expres-
sões idiomáticas comuns à sua área de especialização (* p. 132). 

4 Ter um bom domínio de vocabulário, apresentando pequenas falhas ocasionais, 
mas sem erros vocabulares significativos (p. 161). 

4 Usar vocabulário menos comum de forma idiomática e apropriada  (* p. 134). 

4 Manter um nível elevado de correção gramatical de forma constante, sendo os er-
ros raros e difíceis de identificar (p. 163).               

4 Ter um domínio fonológico da língua que lhe permite articular corretamente todos 
os sons, diversificar a entoação e o ritmo, colocar corretamente o acento da frase de 
forma a exprimir exatamente o que quer dizer, garantindo a inteligibilidade da co-
municação em todas as situações, mesmo quando haja influência de outras línguas 
no sotaque. Os lapsos são ocasionais, normalmente autocorrigidos, e não afetam a 
inteligibilidade ou eficácia da comunicação. (* p. 136). 

4 Ter um bom domínio ortográfico, apresentando uma ortografia correta e dispondo 
o texto, os parágrafos e a pontuação de forma correta e útil (p. 168). 
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No plano sociolinguístico 

4 Reconhecer um vasto leque de expressões idiomáticas e de coloquialismos e de 
perceber mudanças de registo, ainda que possa precisar de confirmar pormenores 
esporádicos, especialmente se o sotaque não for familiar (p. 173). 

4 Compreender humor, ironia e referências culturais implícitas e detetar nuances de 
significado. (* p. 138). 

4 Seguir filmes nos quais surja uma quantidade considerável de calão e de usos idio-
máticos (p. 173). 

4 Utilizar a língua de forma flexível e com eficácia para fins sociais, incluindo os usos 
afetivos, os humorísticos e as subtilezas (p. 173). 

4 Ajustar o nível de formalidade (registo e estilo) ao contexto social (formal, informal 
ou coloquial) e manter um registo falado constante (* p. 138). 

4 Fazer observações críticas ou expressar forte discordância de forma diplomática (* p. 
138). 

No plano pragmático e discursivo 

4 Revelar grande flexibilidade, adaptando o que diz e o modo como o diz à situação 
e ao interlocutor e adotando um nível de formalidade adequado às circunstâncias (p. 
176), alterando a sua expressão por forma a manifestar graus de certeza ou hesita-
ção, confiança ou incerteza (* p. 139). 

4 Ter um impacto positivo em determinada audiência através do recurso a variações 
no estilo de expressão e na extensão das frases e ao uso avançado do vocabulário e 
da ordem das palavras (* p. 139). 

4 Escolher uma expressão adequada de um conjunto disponível de funções discursi-
vas para introduzir as suas observações quando toma a palavra, de forma a conse-
guir a atenção do auditório ou ganhar tempo e manter essa atenção enquanto pen-
sa (p. 177). 

4 Utilizar as convenções de determinado tipo de texto para prender a atenção do in-
terlocutor e comunicar ideias complexas (* p. 141). 

4 Fazer descrições e narrativas elaboradas, incluir subtemas, desenvolvendo questões 
específicas e concluindo de forma adequada (p. 177). 

4 Escrever uma introdução e uma conclusão apropriadas para um texto longo e com-
plexo (* p. 141). 

4 Desenvolver e fundamentar consideravelmente as ideias fundamentais de um texto 
com informações, argumentos e exemplos relevantes (* p. 141). 



Guia de Preparação para o DAPLE - Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira 

 

  
 
16 

4 Produzir um discurso claro, fluido e bem estruturado, revelando um bom domínio 
de padrões de organização textual, de conectores e de mecanismos de coesão (p. 
178). 

No plano funcional (comunicação para fins específicos) 

4 Exprimir-se com fluência e espontaneidade na oralidade, quase sem esforço. Só 
um assunto conceptualmente difícil pode impedir um fluxo natural e corrente do 
discurso (p. 183). 

4 Qualificar opiniões e afirmações de forma precisa no que diz respeito a, por 
exemplo, certeza/incerteza, crença/dúvida, probabilidade, etc. (p. 184). 

No plano  intercultural  (* p. 159) 

4 Identificar diferenças em convenções sociolinguísticas/pragmáticas, refletir critica-
mente sobre elas e ajustar a sua comunicação em consonância. 

4 Explicar a sua interpretação das assunções culturais, preconcepções, estereótipos e 
preconceitos da sua própria comunidade e de outras comunidades que lhe são fa-
miliares. 

4 Lidar com ambiguidade na comunicação entre culturas e expressar as suas reações 
de forma construtiva e culturalmente apropriada. 

O que caracteriza o Nível C1 é, portanto, a correção, a clareza, a adequação, a fluência, a 
coerência e a espontaneidade que caracterizam a comunicação, fruto da facilidade com que 
o utilizador da língua mobiliza um conjunto amplo e diversificado de recursos linguísticos 
em todas as ATIVIDADES COMUNICATIVAS em que participa, sejam elas de receção, produção, 
interação ou mediação oral e escrita.  

Atividades de Receção/Compreensão do Oral (QECRL 2001: 103-105) 

Geral  É capaz de compreender o suficiente para seguir um discurso lon-
go sobre assuntos complexos e abstratos estranhos à sua área, 
embora necessite de confirmar pormenores ocasionais, especial-
mente se o sotaque não lhe for familiar.  

 É capaz de reconhecer um vasto leque de expressões idiomáticas e 
de coloquialismos, notando as mudanças de registo.  

 É capaz de seguir um discurso longo, mesmo quando ele não está 
claramente estruturado e quando as relações entre as ideias se en-
contram implícitas e não são marcadas explicitamente. 
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Interação entre 
outros falantes  

 É capaz de seguir com facilidade interações complexas entre ter-
ceiros numa discussão ou num debate de grupo, mesmo sobre as-
suntos abstratos, complexos e que não lhe são familiares.  

 É capaz de identificar a atitude de cada falante numa discussão 
marcada por intervenções sobrepostas, digressões e coloquialis-
mos, mas proferida num ritmo natural e com sotaques familiares. (* 
p. 56) 

Audição ao vivo 
como membro 
de um auditório 

 É capaz de seguir a maior parte das conferências, discussões e de-
bates com relativa facilidade. 

Audição de 
anúncios e de 
instruções 

 É capaz de extrair informações específicas de anúncios públicos 
com má qualidade sonora e acústica distorcida, p. Ex.: numa esta-
ção de comboios, num estádio, etc.  

 É capaz de compreender informações técnicas complexas, como 
instruções de utilização, especificações de produtos e serviços co-
nhecidos.  

Receção de au-
diovisual e gra-
vações 

 É capaz de compreender uma ampla gama de material áudio gra-
vado ou transmitido, incluindo os usos que não são padrão, e iden-
tificar minúcias, incluindo atitudes implícitas e relações entre falan-
tes. 

Atividades de Receção/Compreensão da Leitura (QECRL 2001: 107-110)  

Geral  É capaz de entender em pormenor textos longos e complexos rela-
cionados ou não com a sua área de especialidade, desde que possa 
voltar a ler as secções difíceis. 

 É capaz de compreender uma grande variedade de textos, incluindo 
textos literários, artigos de jornais e revistas e publicações académi-
cas ou profissionais, desde que possa reler e tenha acesso a instru-
mentos de referência. (* p. 60) 

Leitura de cor-
respondência 

 É capaz de entender qualquer correspondência com uso ocasional 
de dicionário. 

 É capaz de compreender atitudes explícitas e implícitas, emoções e 
opiniões expressas em mensagens de correio eletrónico, fóruns de 
discussão, blogs, etc., desde que possa reler e tenha acesso a ins-
trumentos de referência. (* p. 61) 
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 É capaz de compreender calão, expressões idiomáticas e piadas em 
correspondências privadas. (* p. 61) 

Leitura para 
orientação 

 É capaz de percorrer rapidamente várias fontes em paralelo (artigos, 
relatórios, páginas web, livros, etc.), relacionadas ou não com a sua 
área de especialidade, e identificar a relevância e utilidade de sec-
ções específicas para a tarefa que tem em mãos. (* p. 62) 

 É capaz de percorrer rapidamente um texto longo e complexo, loca-
lizando pormenores relevantes.  

 É capaz de identificar rapidamente o conteúdo e a relevância de 
novas questões, artigos e relatórios acerca de um vasto leque de as-
suntos profissionais, decidindo se vale a pena um estudo mais apro-
fundado. 

Leitura para 
obter informa-
ções e argumen-
tos 

 É capaz de compreender em pormenor um vasto leque de textos 
longos e complexos passíveis de ocorrerem na vida social, profis-
sional ou académica, identificando pequenos pormenores que in-
cluem atitudes e opiniões implícitas ou abertamente expressas, 
desde que possa reler as secções difíceis. 

Leitura de ins-
truções 

 É capaz de entender em pormenor instruções longas e complexas 
acerca de uma nova máquina ou de um novo procedimento, quer 
essas instruções se relacionem com a sua área de especialização 
quer não, desde que possa voltar a ler as secções mais difíceis.  

Leitura lúdica 

(* p. 65) 

 É capaz de ler e apreciar uma variedade de textos literários, desde 
que possa reler certas secções e, se quiser, usar instrumentos de re-
ferência. 

 É capaz de ler textos literários contemporâneos e textos não-
ficcionais escritos em língua-padrão sem grande dificuldade e com-
preendendo significados e ideias implícitas. 

Atividades de Receção de Audiovisual (* p. 66)  

Visionamento de 
TV, filmes e ví-
deo 

 É capaz de seguir filmes que utilizem um grau considerável de calão 
e de expressões idiomáticas. 

 É capaz de compreender em pormenor os argumentos apresenta-
dos em emissões de televisão com elevado nível de exigência (ex. 
programas sobre temas da atualidade informativa, programas de 
entrevista, de debate ou de conversa)  
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 É capaz de compreender nuances de significado e significados im-
plícitos na maioria dos filmes, peças de teatro e programas de tele-
visão em língua-padrão.  

Atividades de Produção Oral (QECRL 2001: 91-94) 

Geral  É capaz de fazer descrições claras e pormenorizadas e de 
expor assuntos complexos, que integrem subtemas, de-
senvolvendo questões específicas e terminando com uma 
conclusão adequada.  

Monólogo (descrever 
uma experiência) 

 É capaz de fazer descrições de assuntos complexos, de 
forma clara e pormenorizada.  

 É capaz de fazer descrições e narrativas elaboradas, inte-
grar subtemas, desenvolvendo questões específicas e 
concluindo de forma apropriada. 

Monólogo contínuo (dar 
informação) 

(* p. 71) 

 É capaz de explicar, de forma clara e detalhada, diferenças 
entre ideias, conceitos e objetos muito semelhantes.  

 É capaz de dar instruções sobre a execução de uma série 
de procedimentos profissionais e académicos.  

Monólogo contínuo (ar-
gumentar, por ex. num 
debate) 

(* p. 72) 

 É capaz de argumentar sobre temas complexos, apresen-
tando argumentos de forma precisa e eficiente. 

 É capaz de desenvolver uma argumentação de forma sis-
temática e bem estruturada, considerando a perspetiva do 
interlocutor, fundamentando os pontos principais com 
exemplos e concluindo de forma apropriada. 

Anúncios públicos  É capaz de fazer anúncios com fluência, quase sem esfor-
ço, utilizando a acentuação e a entoação para transmitir, 
de forma precisa, diferenças mínimas de significado.  

Dirigir-se a um auditório  É capaz de fazer a exposição de um assunto complexo de 
forma clara e bem estruturada, desenvolvendo e defen-
dendo longamente pontos de vista, aduzindo informações 
complementares, razões e exemplos pertinentes.  

 É capaz de estruturar de forma apropriada uma apresenta-
ção mais longa, por forma a ajudar o auditório a seguir a 
sequência de ideias e a compreender a argumentação.  
(* p. 74) 
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 É capaz de especular ou de formular hipóteses ao apre-
sentar um tema complexo, comparando e avaliando pro-
postas e argumentos alternativos. (* p. 74) 

 É capaz de lidar bem com as objeções do auditório, res-
pondendo espontaneamente e quase sem esforço.  

Atividades de Produção Escrita (QECRL 2001: 95-98) 

Geral  É capaz de escrever textos bem estruturados, com clareza, 
sobre assuntos complexos, sublinhando as questões mais 
salientes, desenvolvendo e defendendo pontos de vista, 
acrescentando informações complementares, razões e 
exemplos pertinentes, e concluindo adequadamente. 

 É capaz de empregar a estrutura e convenções de uma 
variedade de géneros escritos, variando o tom, estilo e re-
gisto de acordo com o destinatário, tipo de texto e tema. 
(* p. 75) 

Escrita Criativa 

 

 É capaz de escrever descrições claras e pormenorizadas, 
bem estruturadas, desenvolvidas com clareza, e textos cri-
ativos num estilo seguro, pessoal, natural e adequado ao 
leitor visado.  

 É capaz de incorporar idiomatismos e humor, ainda que o 
uso deste último nem sempre seja adequado. (* p. 76) 

 É capaz de escrever uma recensão crítica detalhada de 
eventos culturais (e.g. peças de teatro, filmes, concertos) 
ou textos literários. (* p. 76) 

Relatórios, Ensaios e 
Composições 

 É capaz de escrever exposições claras e estruturadas, so-
bre assuntos complexos sublinhando as questões pertinen-
tes e salientes.  

 É capaz de desenvolver e defender pontos de vista, de 
forma relativamente extensa, acrescentando informações 
complementares, razões e exemplos pertinentes.  

 É capaz de escrever uma introdução e conclusão adequa-
das para um relatório longo, artigo ou dissertação sobre 
um tema académico ou profissional complexo, desde que 
o tema lhe seja familiar ou do seu interesse e haja oportu-
nidade de rescrever e rever. (* p. 77) 



1. Nível C1 e Perfil do Utilizador Proficiente de Língua Estrangeira 

  
 

21 

Atividades de Interação Oral (QECRL 2001: 112-122) 

Geral  É capaz de se exprimir fluente e espontaneamente, quase 
sem esforço. Possui bom domínio de um vasto repertório 
lexical, o que lhe permite ultrapassar lacunas com circun-
locuções. Não é óbvia a procura de expressões ou de es-
tratégias de evitação; apenas um tema conceptualmente 
difícil pode perturbar o fluxo natural e fluido do discurso.  

Compreensão de interlo-
cutor nativo 

 É capaz de compreender em pormenor uma intervenção 
sobre temas de especialidade, abstratos ou complexos e 
fora do seu domínio, mas poderá ter necessidade de con-
firmar alguns pormenores, principalmente se o sotaque 
não lhe for familiar.  

Conversa  É capaz de utilizar a língua em sociedade com flexibilidade 
e eficácia, incluindo um registo afetivo, subtil e humorísti-
co.  

Discussão informal  É capaz de seguir facilmente e contribuir para uma discus-
são de grupo, mesmo sobre temas abstratos, complexos e 
que não lhe são familiares.  

Discussões formais e 
reuniões 

 É capaz de manter um debate, mesmo sobre assuntos 
abstratos, complexos e que não lhe são familiares.  

 É capaz de argumentar sobre uma posição formal de mo-
do convincente, reagindo a perguntas e comentários e 
respondendo a linhas complexas de contra-argumentação, 
de modo fluente, espontâneo e apropriado.  

 É capaz de reafirmar, avaliar e desafiar contributos de ou-
tros participantes sobre temas da sua competência aca-
démica e profissional. (* p. 87) 

 É capaz de fazer observações críticas ou expressar desa-
cordo com diplomacia. (* p. 87) 

 É capaz de fazer perguntas complementares para obter 
mais detalhes e de reformular as questões se não forem 
compreendidas. (* p. 87) 

Cooperação com vista a 
fim específico 

 É capaz de orientar uma discussão sobre um plano de 
ação conjunto com um parceiro ou grupo, relatando o que 
foi dito por outros, resumindo, aperfeiçoando e ponde-
rando múltiplos pontos de vista. (* p. 88) 
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Transações para obten-
ção de bens e serviços 

 É capaz de negociar transações complexas e sensíveis na 
vida pública, profissional ou académica. (* p. 89) 

Troca de informações  É capaz de compreender e trocar informações complexas 
e opiniões sobre uma vasta gama de assuntos relativos ao 
seu papel profissional.  

 É capaz de usar terminologia técnica apropriada quando 
troca informações ou discute a sua área de especialização 
com outros especialistas. (* p. 90) 

  É capaz de transmitir com segurança informações porme-
norizadas. 

Entrevistar e ser entrevis-
tado 

 É capaz de participar plenamente numa entrevista, quer 
como entrevistador quer como entrevistado, desenvolven-
do e destacando, com fluência e sem ajuda, o assunto que 
está a ser discutido, utilizando bem as interjeições. 

Usar telecomunicações 

(* p. 92) 

 É capaz de usar telecomunicações de forma eficaz para a 
maioria dos propósitos profissionais e pessoais. 

Atividades de Interação Escrita (QECRL 2001: 122-124) 

Geral  É capaz de se exprimir com clareza e correção, relacio-
nando-se com o destinatário, com flexibilidade e eficácia. 

Correspondência  É capaz de se exprimir com clareza e correção na corres-
pondência pessoal, utilizando a língua com flexibilidade e 
eficácia, incluindo um registo emotivo, subtil e humorísti-
co. 

 É capaz de, com boa expressão e eficácia, escrever cor-
respondência formal (ex. pedidos de esclarecimento, car-
tas de candidatura, cartas de recomendação/referência, 
cartas de reclamação, notas de solidariedade, cartas de 
condolências). (* p. 94) 

Notas, mensagens e for-
mulários 

 É capaz de receber/deixar mensagens pessoais e profis-
sionais complexas, desde que possa pedir clarificação ou 
mais informação se necessário. (* p. 95) 
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Atividades de Interação Online (* p. 96-99) 

Conversas e discussões 
em linha 

(* p. 97) 

 É capaz intervir em direto em interações online com vários 
participantes, compreendendo as intenções comunicativas 
e as implicações culturais dos vários contributos. 

 É capaz de participar em direto, de forma eficaz, em dis-
cussão online profissional ou académica sobre temas 
complexos e abstratos, pedindo/oferecendo as clarifica-
ções necessárias. 

 É capaz de adaptar o registo ao contexto da interação 
online, se necessário alternando registos numa mesma in-
teração. 

 É capaz de avaliar, reiterar e contestar argumentos em 
conversas e discussões online em direto. 

Transações e cooperação 
com vista a um fim espe-
cífico 

(* p. 99) 

 É capaz de coordenar um grupo de trabalho em projeto 
online, reformulando e revendo instruções detalhadas, 
avaliando propostas de membros do grupo de trabalho e 
fornecendo clarificação com vista ao cumprimento de tare-
fas partilhadas. 

 É capaz de lidar com transações complexas online (ex. 
aplicações com requisitos complicados), ajustando a lin-
guagem com a flexibilidade necessária para gerir a discus-
são e a negociação. 

 É capaz de participar em projetos complexos que requei-
ram escrita colaborativa e rescrita, bem como outras for-
mas de colaboração online, seguindo e transmitindo ins-
truções com precisão de forma a atingir o objetivo. 

 É capaz de lidar eficientemente com problemas de comu-
nicação e questões culturais no âmbito de interações co-
laborativas ou transacionais online recorrendo a reformu-
lações, clarificações e exemplificação através de meios vi-
suais, áudio ou gráficos. 

Atividades de Mediação de Textos (* p. 103-129) 

Geral 

(* p. 105) 

4 É capaz de agir eficazmente como mediador, ajudando a 
manter uma interação positiva através da interpretação de 
perspetivas diferentes, da gestão de ambiguidades, da an-
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tecipação de mal-entendidos e da intervenção diplomática 
para redirecionar a conversa.  

4 É capaz de transmitir, de forma clara e fluente e num dis-
curso bem estruturado, as ideias relevantes de textos lon-
gos e complexos, quer estejam ou não relacionados com 
as suas áreas de interesse, incluindo aspetos avaliativos e 
nuances.  

Transmitir informação es-
pecífica oralmente e por 
escrito 

(* p. 107-108) 

4 É capaz de explicar oralmente (na Língua B) a relevância 
de informação específica presente numa determinada sec-
ção de um texto longo e complexo (escrito na Língua A).  

4 É capaz de transmitir por escrito (na Língua B) quais as 
comunicações relevantes numa conferência, destacando as 
que merecem consideração mais detalhada. 

4 É capaz de transmitir por escrito (na Língua B) os pontos 
mais importantes de textos preposicionalmente complexos 
mas bem estruturados (escritos na Língua A) nas suas áreas 
de interesse profissional, académico ou pessoal. 

 4 É capaz de transmitir por escrito (na Língua B) decisões 
importantes tomadas em reuniões (na Língua A). 

4 É capaz de transmitir por escrito os pontos importantes de 
correspondência formal. 

Explicar gráficos, diagra-
mas, tabelas (oralmente e 
por escrito) 

(* p. 109-110) 

4 É capaz de interpretar e descrever de forma clara e fide-
digna (na Língua B) os pontos relevantes e detalhes pre-
sentes em diagramas complexos e outra informação visu-
almente organizada (com o texto na Língua A) sobre temas 
da sua área de interesse. 

Processar texto oralmente 
e por escrito 

(* p. 111-112) 

 

4 É capaz de resumir textos longos e exigentes. 

4 É capaz de resumir (na Língua B) uma discussão (na Língua 
A) sobre assuntos da sua competência académica ou pro-
fissional, elaborando e avaliando diferentes pontos de vis-
ta e identificando os pontos mais significativos. 

4 É capaz de resumir de forma clara e num discurso bem 
estruturado (na Língua B) os principais pontos de textos 
complexos (orais e escritos, na Língua A) em áreas de es-
pecialização distintas da sua, embora, ocasionalmente, 
possa precisar de confirmar determinados conceitos técni-
cos. 
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4 É capaz de explicar (na Língua B) distinções subtis em 
apresentações de factos e argumentos (na Língua A). 

4 É capaz de explorar informação e argumentos de um texto 
complexo (falado ou escrito na Língua A) para falar sobre 
determinado tema (na Língua B), comentando e juntando 
a sua opinião. 

4 É capaz de explicar (na Língua B) a atitude e opinião ex-
pressa num texto (oral ou escrito na Língua A) sobre um 
tópico especializado, fundamento as inferências feitas com 
passagens específicas do texto original. 

4 É capaz de resumir por escrito (na Língua B) textos longos 
e complexos (na Língua A), interpretando o conteúdo de 
forma apropriada, desde que, ocasionalmente, possa con-
firmar o significado exato de termos técnicos ou pouco 
usuais. 

4 É capaz de resumir por escrito um texto longo e complexo 
(na Língua A) (ex. um artigo académico ou um artigo de 
análise política, um excerto de um romance, um editorial, 
uma recensão literária, um relatório ou excerto de um livro 
científico) para uma audiência específica, respeitando o es-
tilo e registo do original. 

Tradução de texto (oral-
mente e por escrito) 

(* p. 114) 

4 É capaz de fornecer uma tradução oral fluente (para a Lín-
gua B) de textos complexos escritos (na Língua A) sobre 
uma vasto leque de tópicos gerais e específicos, captando 
a maioria das nuances. 

4 É capaz de traduzir (para a Língua B) textos abstratos (es-
critos na Língua A) sobre temáticas sociais, académicas ou 
profissionais na sua área, transmitindo com sucesso apre-
ciações e argumentos, ainda que a expressão possa ser 
demasiado influenciada pelo original. 

Tomar notas (palestras, 
seminários, reuniões, etc.) 

4 É capaz de tomar notas detalhadas durante uma palestra 
sobre temas da sua área de interesse, registando a infor-
mação de forma tão precisa e próxima do original que as 
notas podem ser usadas também por terceiros. 

4 É capaz de tomar decisões sobre a informação de que 
deve tomar nota e aquela que deve omitir no decurso de 
uma palestra ou seminário, mesmo sobre assuntos desco-
nhecidos. (* p. 115) 
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4 É capaz de selecionar informação e argumentos relevantes 
sobre tópicos complexos e abstratos a partir de fontes di-
versas (ex. palestras, podcasts, discussões formais e deba-
tes, entrevistas, etc.), desde que proferidas em língua pa-
drão, a um ritmo normal e dentro da gama de sotaques 
que lhe são familiares. (* p. 115) 

Expressar resposta pessoal 
a textos criativos 

(* p. 116) 

4 É capaz de descrever em detalhe a sua interpretação de 
uma obra, apresentando as suas reações a determinadas 
características e explicando a sua relevância. 

4 É capaz de explanar a sua interpretação do personagem 
de uma obra: o seu estado psicológico/emocional, os mo-
tivos para as suas ações e as consequências dessas ações. 

4 É capaz de dar a sua interpretação sobre o desenvolvi-
mento de um enredo, dos personagens e temas de um 
conto, romance, filme ou peça de teatro. 

Analisar e criticar textos 
criativos 

(* p. 117) 

4 É capaz de apreciar criticamente uma grande variedade de 
textos, incluindo textos literários de diferentes períodos e 
géneros. 

4 É capaz de avaliar em que medida um texto respeita as 
convenções do género. 

4 É capaz de descrever e comentar em que medida um tex-
to interage com o público (ex. alimentar e depois subver-
ter expectativas). 

Atividades de Mediação de Conceitos (* p. 117-121) 

Facilitar a interação cola-
borativa entre pares 

(* p. 119) 

4 É capaz de ser sensível a diferentes perspetivas no seio de 
um grupo, reconhecendo contributos e formulando quais-
quer reservas, discordâncias ou críticas de forma a evitar 
ou minimizar quaisquer ofensas. 

4 É capaz de desenvolver a interação e, com tacto, encami-
nhá-la para uma conclusão.   

Colaborar na construção 
de significados 

(* p. 119) 

4 É capaz de estruturar uma discussão com vista à definição 
de uma linha de ação conjunta com um parceiro ou grupo, 
relatando o que outros disseram, resumindo, elaborando e 
ponderando múltiplos pontos de vista. 
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4 É capaz de avaliar problemas, desafios e propostas no 
âmbito de uma discussão colaborativa por forma a decidir 
a melhor forma de avançar. 

4 É capaz de destacar inconsistências de raciocínio e contes-
tar as ideias de terceiros como forma de tentar chegar a 
um consenso. 

Dirigir a interação 

(* p. 121) 

4 É capaz de organizar uma sequência variada e equilibrada 
de trabalho plenário, de grupo e individual assegurando 
uma transição suave entre cada fase. 

4 É capaz de intervir diplomaticamente por forma a redireci-
onar conversas, impedir o monopólio de um só indivíduo 
ou confrontar comportamentos conflituosos. 

Encorajar conversa con-
ceptual 

(* p. 121) 

4 É capaz de colocar uma série de questões abertas a partir 
de diferentes contributos por forma a estimular um racio-
cínio lógico (ex. levantar hipóteses, fazer inferências, anali-
sar, justificar e prever). 

Atividades de Mediação da Comunicação (* p. 122-125) 

Facilitar espaços pluriculturais 

(* p. 123) 

4 É capaz de atuar como mediador em encontros inter-
culturais, contribuindo para uma cultura de comunica-
ção comum através da gestão de ambiguidades, da 
oferta de orientação e apoio e evitando mal-
entendidos. 

4 É capaz de antecipar possíveis más interpretações do 
que foi dito ou escrito e ajudar a manter uma interação 
positiva comentando ou interpretando diferentes pers-
petivas culturais sobre o assunto em causa. 

Atuar como intermediário em 
situações informais (com ami-
gos e colegas)  (* p. 124) 

4 É capaz de comunicar fluentemente (na Língua B) o 
sentido do que foi dito (na Língua A) sobre um vasto 
leque de temas de interesse pessoal, académico e pro-
fissional, transmitindo informação relevante de forma 
clara e concisa, bem como explicando referências cultu-
rais.  

Facilitar a comunicação em 
situações delicadas e discus-
sões  

4 É capaz de demonstrar sensibilidade a diferentes pon-
tos de vista, recorrendo à repetição e à paráfrase para 
demonstrar uma compreensão detalhada das exigên-
cias de cada parte para um acordo. 
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(* p. 125) 4 É capaz de formular um pedido diplomático a cada 
uma das partes em confronto para determinar o que é 
essencial para as suas posições e aquilo de que estari-
am dispostas a abdicar em certas circunstâncias.  

4 É capaz de usar linguagem persuasiva para sugerir que 
as partes em confronto mudem para uma nova posição.  

O utilizador de Nível C1 distingue-se também pelo tipo de ESTRATÉGIAS COMUNICATIVAS a 
que recorre para assegurar a fluência e espontaneidade da comunicação em cada tipo de 
atividade comunicativa em que participe.  

Estratégias de compreensão oral e escrita (QECRL 2001: 112) 

4 Identificar indícios contextuais, gramaticais e lexicais de forma a poder inferir atitudes, 
humores e intenções e prever o que vem a seguir.  

Estratégias de produção oral e escrita (QECRL 2001: 100-101) 

4 Planear o que há para dizer e o modo de o dizer, considerando o efeito no(s) rece-
tor(es) e as convenções associadas ao tipo de texto em causa (estrutura, nível de forma-
lidade e outras convenções). 

4 Compensar lacunas no vocabulário e na estrutura, de forma rápida e criativa, através 
de circunlocuções e paráfrases.  

4 Controlar e remediar dificuldades, voltando atrás e reformulando o que diz, sem inter-
romper totalmente o fio do discurso.  

4 Autocorrigir-se com um elevado nível de eficácia. (* p. 80) 

Estratégias de interação oral e escrita (QECRL 2001: 127-128) 

4 Selecionar uma expressão adequada, a partir de um repertório disponível de funções 
discursivas, para introduzir as suas observações convenientemente, de modo a conse-
guir tomar a palavra ou ganhar tempo e mantê-la enquanto reflete. 

4 Cooperar e relacionar habilmente a sua própria contribuição com a dos outros. 

4 Pedir clarificação para verificar se compreendeu o que o falante queria dizer e esclare-
cer os aspetos ambíguos. (* p. 102) 
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Estratégias de mediação oral e escrita (QECRL 2001: 130) 

4 Recolher conhecimento prévio, localizar fontes, preparar um glossário, ter em conta as 
necessidades dos interlocutores, selecionar a unidade de interpretação, etc. 

4 Processar a informação recebida (input) e formular o último ‘bocado’, simultaneamente 
e em tempo real, anotar possibilidades, equivalências, colmatar lacunas.  

4 Verificar a coerência nas duas versões e a consistência de usos. 

4 Afinar o discurso com a ajuda de dicionários, thesauri.  

4 Consultar especialistas e fontes.  

4 Explicar conceitos novos, fazendo comparações/ligações com conhecimentos prévios, 
adaptando a linguagem e simplificando informação complicada. (* p. 128) 

4 Simplificar textos, explicando as partes mais complicadas e reorganizando a estrutura. 
(* p. 129) 

A caracterização do Nível C1 apresentada no QECRL (2001) permite, ainda, identificar os 
GÉNEROS TEXTUAIS (ORAIS E ESCRITOS) que um utilizador proficiente da língua deve ser capaz 
de compreender e de produzir.  

Géneros textuais escritos 

 Correspondência pessoal e profissional  

 Notas para uso futuro e mensagens ditadas 

 Textos literários  

 Recensões críticas 

 Instruções longas e detalhadas 

 Textos jornalísticos  

 Entradas de dicionários, prontuários e outras obras de referência 

 Formulários e questionários longos  

 Cartazes 

 Relatórios, memorandos, etc. 
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Géneros textuais orais 

 Textos de literatura oral com referentes culturais implícitos (ex. provérbios, lendas, 
etc.). 

 Letras de canções com referentes culturais implícitos. 

 Filmes e peças de teatro em português padrão. 

 Conversas face a face e telefónicas de todo o tipo. 

 Entrevistas (como entrevistador e como entrevistado).  

 Debates sobre temas diversificados. 

 Documentários sobre temas especializados. 

 Reportagens e notícias televisivas e radiofónicas de todo o tipo. 

 Conferências sobre temas diversificados. 

 Discursos extensos sobre temas complexos.  

 Discussões longas e complexas, informais e formais, sobre temas diversificados. 

O que caracteriza o Nível C1 de proficiência em Português Língua Es-
trangeira? 

Os descritores de Nível C1 avançados no QECRL (2001) permitem traçar o perfil do utiliza-
dor proficiente de uma língua estrangeira, mas são de pouca utilidade para determinar os 
conteúdos linguísticos associados a este nível de proficiência em português língua estran-
geira. 

Os descritores específicos para a língua portuguesa, ou seja, os conteúdos linguísticos que 
um utilizador estrangeiro da língua deve dominar em cada nível de proficiência do QECRL 
encontram-se definidos no Referencial Camões de PLE, publicado em 2017.  

O documento centra-se nas componentes pragmática, linguística e nocional do uso comu-
nicativo da língua, apresentando, para cada uma delas, os respetivos inventários de con- 
teúdos por nível. As categorias de cada inventário são as mesmas para todos os níveis, mas 
os conteúdos linguísticos correspondentes a cada uma diferem consoante o nível. Algumas 
categorias não têm conteúdos associados em determinados níveis. Nesses casos, surgem 
seguidas de reticências. 

Os inventários disponibilizados em Camões (2017) são os que se explicitam em seguida e se 
ilustram, nas Figuras 2, 3 e 4, com exemplos relativos retirados da versão digital do referen-
cial para o Nível C1: 
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4 Inventário de Funções – Enumera e exemplifica os usos funcionais da língua que o 
utilizador de PLE deve dominar em cada nível para interagir socialmente, trocar in-
formações, influir sobre o interlocutor, exprimir posicionamentos e atitudes, expres-
sar desejos e emoções, organizar o discurso e regular a comunicação. Para cada uso 
funcional da língua são apresentadas as estruturas linguísticas correspondentes, 
como se ilustra na Figura 2. 

D. Exprimir posicionamento e atitudes 
1. Opinião 

1.1. Expressar opinião  

no meu modo de ver /entender 
No meu modo de ver, o governo deveria diminuir os impostos para os mais 
desfavorecidos 

Dar/ter a impressão/sensação de que 
Dá-me a impressão de que o Nuno não está satisfeito com o novo trabalho. 

Diria que 
Diria que o Jacinto está mais magro. 

(tenho) cá para mim (que) 
Cá para mim, esta situação não vai acabar bem. 

FIGURA 2: Exemplo de uso funcional da língua e estruturas linguísticas correspondentes para o 
Nível C1 (Camões 2017 – em linha) 

4 Inventário de Gramática – Enumera os conhecimentos gramaticais que o utilizador 
de PLE deve dominar em cada nível de proficiência. Encontra-se dividido em con- 
teúdos relativos à gramática da palavra (A) e à gramática da frase (B). 

A. Palavra 
3. Verbos 

3.1. Tempos e modos verbais 
futuro simples do indicativo 

uso/valor de cortesia 
Não me dirá, por favor, onde posso encontrar o Dr. Figueira. 

uso/valor de expressão de ordem/desejo 
Farás o que eu te pedi. 
Contarás apenas a quem eu disser, ok? 

FIGURA 3: Exemplo de aspeto gramatical previsto para o Nível C1 (Camões 2017 – em linha) 

4 Inventário de Noções – Enumera os conceitos e unidades lexicais correspondentes 
a que o utilizador da língua deve ser capaz de recorrer em cada nível para realizar 
determinadas funções comunicativas. Distingue entre Noções Gerais e Noções Es-
pecíficas, cujas macro categorias se apresentam, em seguida, na Figura 4. 
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A. Noções Gerais B. Noções Específicas 

1. Existenciais 6. Qualitativas 1. Identificação e caracterização pessoais 
2. Espaciais 7. Avaliativas 2. Casa e meio-ambiente 6. Saúde e higiene 
3. Dimensionais 8. Mentais 3. Vida diária 7. Compras  
4. Temporais 9. Relacionais 4. Tempos livres 8. Alimentação 
5. Quantitativas  5. Viagens e deslocações 9. Serviços 

FIGURA 4: Exemplo de aspeto gramatical e estruturas linguísticas correspondentes para o Ní-
vel C1 (Camões 2017 – em linha) 

Para ficar a conhecer todas as funções, aspetos gramaticais e noções recomendados para o 
Nível C1 de proficiência em PLE, o candidato deve consultar a versão integral dos inventá-
rios, que está disponível em linha em http://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-
virtual/referencial-camoes-ple .  

A consulta pode ser realizada por comparação com o nível imediatamente anterior (B2) ou 
com o nível imediatamente seguinte (C2), o que permite ter uma noção mais clara das dife-
renças e semelhanças entre estes três níveis de proficiência. 

Qual a utilidade do QECRL e do Referencial Camões PLE para a prepara-
ção para o DAPLE? 
Ambos os documentos são instrumentos essenciais e complementares para a preparação 
de candidatos à obtenção do DAPLE. O QECRL (2001) é o principal documento de referên-
cia e permite identificar não só as atividades e as estratégias comunicativas, mas também os 
géneros textuais que o candidato deve privilegiar no âmbito do seu processo de prepara-
ção para cada uma das componentes do exame. No entanto, é no Referencial Camões PLE 
que o candidato pode encontrar as estruturas específicas da língua portuguesa que deverá 
ser capaz de mobilizar para realizar com sucesso as tarefas do exame.  

Nos capítulos dedicados às diferentes componentes do DAPLE, ilustraremos em maior de-
talhe como estes dois documentos de referência oferecem informações valiosas para po-
tenciar um desempenho bem-sucedido. Nesta fase, a prioridade do candidato deve ser 
tentar perceber o quanto se aproxima ou afasta do perfil de nível C1 certificado pelo DAPLE. 
As atividades que se seguem têm como objetivo facilitar essa tarefa. Podem ser realizadas 
autonomamente ou com ajuda de docente de PLE. 
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Atividade 1  
Leia a grelha de autoavaliação para o nível C1 e assinale, para cada competência, a 
opção que melhor caracteriza as suas capacidades: 

   

Sim, com facilidade. Sim, mas com dificuldades. Não, ainda não sou capaz. 
 

 Sou capaz de… 
   

Compreensão  
do Oral 

 

… compreender uma exposição longa, mesmo que não 
esteja claramente estruturada ou quando a articulação 
entre as ideias esteja apenas implícita.  

5 5 5 

… compreender programas de televisão e filmes sem 
grande dificuldade. 

5 5 5 

Compreensão da 
Leitura 

 
 

… compreender textos longos e complexos, literários e 
não literários, e distinguir estilos.  

5 5 5 

… compreender artigos especializados e instruções téc-
nicas longas, mesmo quando não se relacionam com a 
minha área de conhecimento. 

5 5 5 

Produção Oral 

 

… apresentar descrições claras e detalhadas sobre temas 
complexos que integrem subtemas, desenvolvendo 
aspetos particulares e chegando a uma conclusão apro-
priada. 

5 5 5 

Interação Oral 

 

… me exprimir de forma espontânea e fluente, sem difi-
culdade aparente em encontrar as expressões adequa-
das.  

5 5 5 

… utilizar a língua de maneira flexível e eficaz para fins 
sociais e profissionais. 

5 5 5 

... formular ideias e opiniões com precisão e adequar o 
meu discurso ao dos meus interlocutores. 

5 5 5 

Escrita 

 

… me exprimir de forma clara e bem estruturada, apre-
sentando os meus pontos de vista com um certo grau de 
elaboração. 

5 5 5 

… escrever cartas, comunicações ou relatórios sobre 
assuntos complexos, pondo em evidência os aspetos 
que considero mais importantes.  

5 5 5 

… escrever no estilo que considero apropriado para o 
leitor que tenho em mente. 

5 5 5 
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Atividade 2   

Consulte o Referencial Camões PLE (versão em linha) e explore o inventário de funções 
previstas para o Nível C1. Registe os usos funcionais da língua que são para si uma no-
vidade.  

Por exemplo: 
 

Refª Uso funcional Exemplo 

A2.10 Apresentar condolências [+ formal] 

“Quero expressar-lhe os meus sentimentos/pêsames (pela 
sua perda).” 

 

 

Atividade 3   

Contrariamente ao inventário de funções, que apresenta exemplos para cada uso funci-
onal da língua, o inventário de noções apresenta apenas os itens lexicais corresponden-
tes a cada noção geral e específica.  

Consulte o inventário de noções apresentadas para o Nível C1 na versão em linha do 
Referencial Camões PLE e selecione os itens lexicais e expressões que desconhece.  

Em seguida, com a ajuda de um bom dicionário monolingue e de um bom corpus online 
de língua portuguesa (ex. https://www.corpusdoportugues.org/): 

4 Identifique os significados, sinónimos e contextos de uso mais comuns  
4 Ilustre-os com os exemplos correspondentes. 

Por exemplo: 
 

Refª Item lexical Significado e/ou sinónimo Exemplos 

B1.1 Pseudónimo Nome falso adotado por autores. “Pepetela é o pseudónimo de Artur 
Carlos Maurício Pestana dos Santos.” 

   “Há escritores que preferem escrever 
sob pseudónimo.” 
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Atividade 4   

Consulte o Referencial Camões PLE (versão em linha) e tome nota dos conteúdos gra-
maticais e respetivos usos/valores e exemplos que aí são associados ao Nível C1. Dis-
tinga entre: 

 aqueles que sabe usar com facilidade. 

 
aqueles que ainda lhe causam hesitações ou dificuldades. 

 
aqueles que não sabe usar 

Atente, em particular, nos seguintes aspetos: 

4 Tempos e modos verbais  (ver A3.1 e A3.2) 
4 Pronomes  (ver A5.1, A5.2) 
4 Determinantes  (ver A6.1 a A6.3) 
4 Preposições  (ver A8) 
4 Conjunções  (ver A9.2) 
4 Relações entre constituintes da frase  (ver B2.1.2) 
4 Ordem dos constituintes da frase  (ver B2.2) 
4 Tipos de frase  (ver B3.2 a B3.4) 
4 Relações entre frases  (ver B5.1 e B5.2) 

 

Por exemplo: 

 

Refª  Conteúdo gramatical Uso/valor 

A3.1 
 

Futuro Simples do Indicativo Fórmula de cortesia 

“Não me dirá, por favor, onde posso 
encontrar a sala 2?” 

“Farás o que eu te pedi.” 

“Contarás apenas a quem eu disser, ok?” 

B3.2 
 

Imperativa direta Infinitivo 

“Virar à esquerda!” 

Gerúndio 

“Andando!” 
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O que é? 
O Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) é uma certificação de profi-
ciência em português correspondente ao nível C1 do QECRL. A certificação DAPLE é obtida 
através da realização de um exame com o mesmo nome, pelo que usamos este acrónimo 
para designar tanto o exame como a certificação correspondente. 

O DAPLE certifica um nível avançado de proficiência geral em português. Atesta que, inde-
pendentemente do percurso e do local de aprendizagem, o portador da certificação é um 
utilizador proficiente da língua, usando-a com confiança e à vontade, de forma criativa, fle-
xível e culturalmente adequada, independentemente do grau de previsibilidade da situação 
comunicativa.  

O DAPLE integra o conjunto de certificações gerais de proficiência disponibilizadas pelo 
Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira (CAPLE), que é a enti-
dade certificadora reconhecida pelo Estado português e por diferentes entidades e institui-
ções governamentais e privadas, um pouco por todo o mundo, para efeitos de trabalho e 
estudo. 

Nível 
QECRL Exame Certificação 

A1 ACESSO  Certificado Acesso ao Português 

A2 
CIPLE   
CIPLE-ORAL  
CIPLE ESCOLAR1 

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira 

B1 
DEPLE  
DEPLE ESCOLAR1 

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira 

B2 
DIPLE 
DIPLE ESCOLAR1   

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira 

C1 DAPLE   Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira 

C2 DUPLE  Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira 

FIGURA 5: Certificações gerais de proficiência disponibilizadas pelo CAPLE 

  

                                                             
1  Tem a mesma estrutura, custo e data de realização da versão não escolar, mas as tarefas estão adaptadas à 

idade dos candidatos a que se destinam, ou seja, jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos. 
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Qual é a utilidade do DAPLE? 
A generalidade das universidades e dos empregadores exigem o Nível Avançado (C1) de 
proficiência em língua portuguesa a quem se propõe estudar ou trabalhar em contextos 
onde o português é língua oficial, língua de trabalho ou língua de documentação. O DAPLE 
certifica que o falante possui esse nível de proficiência. 

Como tal, o DAPLE é uma mais-valia para quem queira ser bem-sucedido em candidaturas 
a universidades ou a estágios e empregos em qualquer dos países e territórios de língua 
oficial portuguesa ou nas várias organizações e fóruns multilaterais que usam o português 
como língua de trabalho e/ou de documentação. 

 
Ver Anexo 1 (pp. 161 e 162) 

O DAPLE é igualmente aceite como prova de proficiência linguística para efeitos de aquisi-
ção da nacionalidade portuguesa e pode também ser usado para atestar aptidão linguística 
para a docência na maior parte dos níveis de níveis de ensino do Sistema Educativo portu-
guês2.  

Quem pode inscrever-se? 
Podem inscrever-se no DAPLE, e restantes exames não escolares do CAPLE, todos os can-
didatos com idade igual ou superior a 16 anos que não tenham o português como língua 
materna. Para o fazer, não é necessário ter realizado os exames de outros níveis nem ter 
frequentado cursos de preparação para o DAPLE.  

No ato de inscrição é atribuído a cada inscrito um código único de identificação, a que se 
chama código do candidato (ex. 1902DA00000), e que, pela sua composição, permite 
identificar em, simultâneo, o ano e época de inscrição, a certificação e o candidato. 

 ANO    EXAME    
 19  02  DA  00000  
   ÉPOCA    CANDIDATO  

FIGURA 6: Estrutura interna padrão do código de candidato à certificação DAPLE 

As folhas de respostas das diferentes componentes são identificadas apenas com o código 
do candidato. É também através dele que o candidato pode consultar os resultados do 
exame na plataforma do CAPLE em http://caple.letras.ulisboa.pt/classificacoes . 

                                                             
2  O DAPLE não pode ser usado para atestar aptidão linguística para a docência nos seguintes níveis de ensino: 

Educação Pré-Escolar, 1º Ciclo do Ensino Básico e agrupamentos de Português e Estudos Sociais/História (200), 
Português e Francês (210) e Português e Inglês (220) do 2º Ciclo do Ensino Básico, para os quais é exigida profi-
ciência em língua portuguesa de nível C2.  
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Os naturais de países e territórios de língua oficial portuguesa (PLOP) só podem candidatar-
-se às certificações do CAPLE se reunirem pelo menos dois dos seguintes requisitos: 

4 A primeira língua que adquiriram não foi o português. 
4 A sua principal língua de comunicação não é o português. 
4 Toda ou parte da sua escolaridade básica ou secundária não foi em português. 
4 A primeira língua dos pais não é o português. 

 
Origem L1 Língua 

de comunicação 
Língua 

de escolarização L1 dos pais 
 

 

 

Português 

 

Português 

 

Português 

 

Umbundo 

 
 

 

 

Cabo-verdiano 
Português 

 

Cabo-verdiano 
Português 

 

Português 

 

Cabo-verdiano 

 

 

 

 
Português 

 

Cantonês 
Inglês 

 

Cantonês 

 

Português 

 

 

 

 

Ronga 

 

Português 

 

Português 

 

Ronga 

 

 

 

 
Tétum 

 

Tétum 
Bahasa indonésio 

 

Português 

 

Tétum 

 

 

 
Figura 7: Exemplos de cenários de inscrição para candidatos oriundos de PLOP 

[Apenas podem inscrever-se os candidatos que reúnam  em pelo menos dois requisitos] 

 

Onde se realiza? 
O CAPLE, enquanto entidade certificadora, é responsável pela elaboração dos exames, pela 
emissão das folhas de resposta e a avaliação das respostas dos candidatos, pela publicação 
e verificação dos resultados e pela emissão das certificações.  

Contudo, os exames realizam-se em centros de exames sediados em Embaixadas e Consu-
lados portugueses, em universidades, institutos politécnicos e escolas de línguas com os 
quais o CAPLE tem protocolo e reconhece como LAPE - Locais para Aplicação e Promo-
ção de Exames em diferentes pontos do globo. 

Aos LAPE compete não só assegurar a aplicação do exame e resolver quaisquer problemas 
dela decorrentes, mas também gerir todo o processo prévio de inscrição, nomeadamente, 
esclarecer as dúvidas dos candidatos, receber o pagamento e validar a inscrição na plata-
forma do CAPLE.  
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4 Os candidatos só podem inscrever-se num LAPE por época e não é possível requerer 
mudança de LAPE depois de confirmada a inscrição. 

4 Toda a comunicação entre os candidatos e o CAPLE deve ser feita via LAPE. 

4 Toda a comunicação entre o candidato e o LAPE deve ser feita por escrito. 

4 Para identificar o LAPE mais próximo e obter o respetivo endereço de e-mail, consulte 
a lista atualizada em http://caple.letras.ulisboa.pt/centers/index . 

 

 
Ver Anexo 2 (pp. 163 a 166) 

Quando se realiza? 
O DAPLE (e restantes exames do CAPLE) realizam-se anualmente em três épocas distintas:  

 Época de maio  (01) 
 Época de julho  (02) 
 Época de novembro  (03)  

O calendário de exames de cada uma das épocas é publicado anualmente em 
http://caple.letras.ulisboa.pt/seasons/exams . 

Quais são as componentes do exame? 
O DAPLE tem quatro componentes, todas de realização obrigatória e peso idêntico na 
avaliação final. Realizam-se todas no mesmo dia, em horário e ordem pré-definidos pelo 
CAPLE. Normalmente, há um intervalo de 15 minutos entre cada componente.  

Designação da componente Duração Horário 
(hora local) 

Peso  
na Avaliação 

1ª. Compreensão da Leitura 90 min 09h00 25% 

2ª. Produção e Interação Escritas 90 min 10h45 25% 

3ª. Compreensão do Orais 40 min 12h30 25% 

4ª. Produção e Interação Orais 20 min 3 25% 

FIGURA 8: Componentes do exame DAPLE e respetiva duração, horário e peso na avaliação final 

                                                             
3  Horário definido localmente pelo LAPE para cada par de candidatos em função do número total de inscritos em 

cada época. 
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Quanto custa? 
A propina do DAPLE é definida centralmente pelo CAPLE e, por isso, o seu valor é o mes-
mo em todos os LAPE - 125€. A propina cobre os custos do exame e da emissão e envio da 
certificação e é paga através de transferência bancária para conta indicada pelo LAPE. 
Brevemente, será possível pagar a propina através de cartão de crédito.   

4 O valor transferido tem de corresponder exatamente ao valor da propina, seja o paga-
mento feito em Euros ou na moeda local do LAPE. 

4 Todas as despesas associadas com a transferência devem ser suportadas pelo candida-
to. 

4 Não há devolução de propina em caso de não comparência ao exame, mas o candida-
to pode requerer a transferência do exame para a época seguinte no mesmo LAPE. 

Posso inscrever-me em vários exames na mesma época? 
NÃO! Cada candidato apenas pode fazer um exame por época. Por exemplo, quem se ins-
creve para fazer o DAPLE na época de maio, não pode inscrever-se em nenhum outro exa-
me nessa época. 

4 É inútil tentar inscrever-se em LAPEs diferentes daquele onde se inscreveu para fazer o 
DAPLE: as inscrições são realizadas na plataforma eletrónica do CAPLE, que bloqueará 
automaticamente qualquer tentativa de inscrição em diferentes exames na mesma 
época, mesmo que em LAPEs diferentes. 

Posso inscrever-me no mesmo exame em épocas diferentes? 
SIM, mas não é aconselhável que o faça, porque terá de pagar a propina do exame por 
cada época em que se inscreve e o CAPLE não devolve a propina se desistir de alguma das 
épocas. Nessa situação, o candidato pode apenas requerer a mudança do exame para a 
época seguinte (Cf. Nota 4 e ver procedimento descrito na página 45).  

Como fazer e validar a inscrição? 
A candidatura ao DAPLE é feita através da submissão do formulário de inscrição disponível 
na página eletrónica do CAPLE em http://caple.letras.ulisboa.pt/inscricao.  
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O período de inscrição para cada uma das épocas decorre até aproximadamente um mês 
antes da data prevista para a realização o exame. Alguns LAPE impõem um limite de vagas 
por época para cada exame. Nesses casos, o período de inscrição só está aberto enquanto 
existirem vagas disponíveis. 

4 No momento da inscrição, o candidato deve ter presentes os seguintes elementos: 

þ Número do Documento de Identificação  
þ Morada completa para envio do Diploma 
þ Endereço de e-mail e contacto telefónico atualizados 

4 Todos os campos do formulário de inscrição são de preenchimento obrigatório, 
incluindo as declarações finais. 

Nos dois dias úteis após a submissão do formulário eletrónico, o candidato tem de transferir 
a propina do exame e enviar o respetivo comprovativo para o LAPE, para que este possa 
confirmar a inscrição na plataforma e o CAPLE possa emitir as folhas de resposta identifica-
das com o código do candidato, o único suporte no qual os candidatos podem responder 
às questões do exame. 

Se o candidato fizer o pagamento da propina, mas não enviar o comprovativo, dentro do 
prazo previsto, para o LAPE no qual se inscreveu, este não tem como confirmar o pagamen-
to da propina e cancela a inscrição, eliminando-a da plataforma. Sem a inscrição validada, o 
CAPLE não emite as folhas de resposta identificadas com o código do candidato e, sem 
elas, não é de todo possível realizar o exame. 

Para agilizar o processo de validação da candidatura, o comprovativo enviado para o 
LAPE deve conter o código do candidato. 

A emissão das folhas de resposta identificadas com o código do candidato é da respon-
sabilidade exclusiva do CAPLE e não pode ser realizada pelo LAPE. Por isso: 

4 O pagamento da propina ou respetivo comprovativo não pode ser feito no pró-
prio dia do exame; 

4 É inútil o candidato apresentar-se para fazer o exame na data prevista se não tiver 
enviado o comprovativo de pagamento para o LAPE dentro do prazo. 

O candidato pode acompanhar o estado do processo de inscrição através das notificações 
automáticas que a plataforma do CAPLE envia:  

þ Após a submissão do formulário de inscrição; 
þ Após a validação da inscrição pelo LAPE. 
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4 As notificações automáticas são sempre enviadas para endereço que o candidato 
indicou no formulário de inscrição. 

4 Se o candidato não receber automaticamente as notificações, deve contactar o LA-
PE com a maior brevidade possível para confirmar se a inscrição foi recebida e vali-
dada. 

Para garantir que o utilizador do Guia não falha nenhuma das etapas obrigatórias do pro-
cesso de inscrição no DAPLE, fornece-se um Guia de Verificação no Anexo 3. 

 
Ver Anexo 3 (pp. 167) 

Quais são as normas para a realização do exame? 4 

Chegada à sala 

þ Chegar à sala 20 minutos antes da hora marcada para o início da 1ª componente. 

þ Identificar-se com o original do documento de identificação que usou para fazer a 
inscrição (ex. cartão de cidadão nacional, passaporte ou título de residência). 

þ Não entrar na sala sem que o examinador ou vigilante chame o seu código de can-
didato e lhe indique o lugar onde deve sentar-se. 

 

Saídas da sala  

þ Permanecer na sala até à hora marcada para a conclusão de cada componente. 

þ Abandonar a sala apenas por motivos de força maior e com autorização do vigilan-
te. 

þ Sair da sala durante o intervalo para, se for o caso, permitir os preparativos para a 
componente seguinte. 

 
  

                                                             
4  Para ler o texto integral das Normas para a Realização do Exame, consultar 

http://caple.letras.ulisboa.pt/pages/view/3 , na página eletrónica do CAPLE. 
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Itens proibidos  

Não consultar ou levar para a sala qualquer dos seguintes itens: 

þ Telemóveis, computadores ou qualquer outro dispositivo eletrónico pessoal. 

þ Dicionários, livros ou cadernos pessoais. 

þ Tinta/fita corretora. 

 

Materiais autorizados  

þ Levar borracha, lápis e caneta azul ou preta e usá-las de acordo com as instruções 
dos enunciados de cada componente. 

þ Usar apenas as folhas de rascunho facultadas pelo LAPE. 

þ Confirmar que as folhas de respostas facultadas pelo LAPE têm o seu código de 
candidato no canto superior direito e responder a todas as questões apenas nessas 
folhas. Em nenhum caso são consideradas respostas apresentadas em folhas de ras-
cunho. 

þ Devolver todos os enunciados, folhas de respostas e folhas de rascunhos no final da 
componente sem qualquer registo da sua identificação pessoal. 

 

Conduta durante as componentes, sob pena de anulação da prova 
þ Não registar a sua identificação em nenhum dos materiais facultados pelo LAPE. 

þ Chegar pontualmente a todas as componentes. 

þ Não utilizar nenhum dos itens proibidos. 

þ Não trocar informação com outro(s) candidato(s). 

þ Não perturbar a ordem no local do exame e/ou o bom funcionamento do exame. 

þ Respeitar o responsável do LAPE, examinadores, vigilantes e outros candidatos. 
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Quais são as etapas de aplicação de cada componente? 
Todas as componentes partilham as seguintes etapas de aplicação: 

Chegada à sala 

4 Candidatos e vigilantes chegam à sala 20 minutos antes do início da primeira compo-
nente, mas os candidatos aguardam no exterior da sala, enquanto os vigilantes pre-
param os materiais para aplicação da componente. 

Entrada na sala 

4 Vigilante chama o número do candidato, verifica o documento de identificação e in-
dica o lugar onde o candidato deve sentar-se e o espaço da sala onde deve deixar 
todo o material não autorizado. 

Confirmação da identidade dos candidatos 

4 Os vigilantes verificam novamente a identidade dos candidatos, confirmam se a grafia 
do nome do candidato está correta na folha de presenças e registam a presença. 

Preparação para o início da componente 

4 Vigilante relembra as Normas para a Realização dos Exames e confirma se todos os 
candidatos têm consigo apenas o material necessário à realização da componente. 

Início da componente 

4 Vigilante(s) distribui(em) os enunciados e as folhas de resposta e folhas de rascunho 
devidamente assinadas. 

4 Candidatos devem confirmar, de imediato, se o número de candidato constante do 
canto superior direito da folha de resposta é efetivamente o seu. Se não for, ou se es-
tiver em falta, devem alertar o vigilante para esse facto. 

4 Candidatos iniciam a componente assim que recebam indicação para tal por parte do 
vigilante.  

Fim da componente 

4 Vigilantes recolhem todo o material distribuído aos candidatos, ou seja, enunciados, 
folhas de resposta e folhas de rascunho. 

4 É estritamente proibido sair da sala com qualquer tipo de anotação sobre o conteúdo 
das componentes. 

A componente de Compreensão do Oral e a componente de Produção e Interação Orais 
seguem as mesmas etapas de aplicação, mas apresentam algumas especificidades, que 
serão explicitadas nos capítulos relativos a estas componentes. 
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O que fazer na eventualidade de atraso ou não comparência ao exame? 

Os procedimentos a seguir em caso de atraso ou falta a uma ou a todas as componentes do 
exame são explicitados nas Normas para a Realização dos Exames, disponíveis para con-
sulta na página eletrónica do CAPLE. A Figura 9, em seguida, resume essa informação. 

Componente Situação Procedimento 5 

Compreensão da Leitura 
Atraso 

(+ de 15 minutos) 
Nenhum. Não faz a componente. 

Produção e Interação Escritas 
Atraso 

(+ de 15 minutos) 
Nenhum. Não faz a componente. 

Compreensão do Oral Qualquer atraso Nenhum. Não faz a componente. 

Produção e Interação Orais Atraso ou Falta 
Justificação do atraso/falta e 
solicitação de novo horário 

Todas as componentes 
Falta 

(por razões não imputáveis 
aos candidato) 

Solicitação de transferência da 
candidatura para a época se-

guinte 

FIGURA 9: Procedimentos na eventualidade de atraso ou falta no dia do exame 

Como requerer transferência do exame para a época seguinte? 

Se o motivo da não comparência não for da responsabilidade do candidato, este pode re-
querer a transferência da candidatura para a época de exames seguinte, no mesmo LAPE, 
através de requerimento dirigido à Direção do CAPLE e entregue à Coordenação do LAPE. 
O requerimento deve ser submetido até cinco dias úteis a contar do dia seguinte ao dia do 
exame. A transferência de um exame para a época seguinte, só pode ocorrer até duas ve-
zes e poderá acarretar o pagamento de uma taxa correspondente a 20% do valor da propi-
na, ou seja, 20€. 

Como são apresentados os resultados? 
O resultado final do DAPLE é expresso através das classificações globais qualitativas e resul-
tados correspondentes indicados na Figura 10. A classificação global mínima para obter a 
certificação DAPLE é “Suficiente”, ou seja, um resultado entre 55% e 69%. 

                                                             
5  Para informações detalhadas sobre o procedimento a seguir em caso de não comparência ao exame, ver a sec-

ção seguinte. Sobre os procedimento a seguir nas restantes situações consultar as Normas para a Realização dos 
Exames (Ponto 3), disponíveis na página eletrónica do CAPLE em http://caple.letras.ulisboa.pt/pages/view/3  .  
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Classificações globais quantitativas Resultados 

Muito Bom 85%  a 100% 

Bom 70% a 84% 

Suficiente 55%  a 69% 

Insuficiente 0%  a 54% 

FIGURA 10: Classificações finais no DAPLE 

Dois a três meses após a realização do exame, os resultados globais são disponibilizados na 
secção Consulta de Resultados da página eletrónica do CAPLE, em 
http://caple.letras.ulisboa.pt/classificacoes. Para os consultar, basta inserir o seu código de 
candidato. 

Como pedir uma verificação dos resultados? 
Os candidatos podem solicitar ao CAPLE, através do LAPE, a verificação do resultado final 
divulgado. O pedido pode ser feito até 5 dias úteis após a publicação dos resultados. A 
resposta, comunicada até 5 dias úteis após receção do pedido e da qual não há apelo, é 
transmitida ao LAPE e ao candidato. 

A reavaliação é um processo interno ao CAPLE, ou seja, são pessoas indicadas pelo 
CAPLE que conduzem o processo, sem participação do candidato ou do LAPE. Como tal: 

} As respostas dos candidatos não são enviadas nem para os candidatos nem para os 
LAPE 

} O CAPLE não dá informação detalhada sobre a qualidade dos desempenhos dos 
candidatos. 

Como se processa o envio e receção do diploma? 

Até vinte dias após a publicação dos resultados finais na sua página eletrónica, o CAPLE 
envia por correio os seguintes documentos para o LAPE: 

Comunicação de Resultados 

} Enviada para os candidatos que obtêm Insuficiente no exame.  

} Contém as classificações e resultados obtidos em cada componente, bem como a 
fórmula de cálculo do resultado final, mas não é uma certificação. 
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Diploma 

} Enviado para os candidatos que obtêm aprovação no exame. 

} É emitido em papel especial e assinado pelos diretores da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa e do Centro de Avaliação e Certificação de Português Lín-
gua Estrangeira. 

} Contém um código único, no canto inferior esquerdo, que pode ser lido mecano-
graficamente.  

} Vem acompanhado de uma Declaração de Receção de Certificado/Diploma, que o 
candidato deve assinar e entregar ao LAPE. 

Os titulares destes documentos ou os seus representantes, autorizados por escrito pelos 
titulares para esse efeito, devem contactar o LAPE para combinar a receção dos documen-
tos e assinar a respetiva declaração de receção.  

É possível pedir uma 2ª via da certificação?  

O candidato pode requerer uma 2ª via da certificação nos dois anos seguintes à realização 
do exame nos seguintes casos: 

4 Extravio do diploma original; 

4 Danificação do diploma original durante o processo de envio para o LAPE; 

4 Diploma original com erro da responsabilidade do CAPLE (ex. grafia errada no no-
me do candidato). 

A 2ª via da certificação tem um custo de 25€. 
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Atividade 5 – O que sabe sobre o DAPLE?  

 

Teste agora os seus conhecimentos sobre o DAPLE e respetivo processo de candida-
tura e aplicação do exame, recorrendo, se necessário, à releitura das secções rele-
vantes deste capítulo. 

1)  Qual o nível de proficiência em PLE certificado pelo DAPLE?  
......................................................................................................................................... 

2)  Que entidade elabora e corrige os exames e emite o diploma? 
......................................................................................................................................... 

3)  Qual é a idade mínima para inscrição no DAPLE? 
......................................................................................................................................... 

4)  Os cidadãos dos países de língua oficial portuguesa podem inscrever-se no DAPLE? 
.........................................................................................................................................  

5)  Quantas épocas de exames há por ano? Quais são? 
......................................................................................................................................... 

6)  Até quando pode o candidato fazer a inscrição em cada uma das épocas? 
......................................................................................................................................... 

7)  Quantos exames pode um candidato realizar por época de exame? 
......................................................................................................................................... 

8)  Quantas vezes pode um candidato repetir o mesmo exame? 
......................................................................................................................................... 

9)  Quando é que o candidato 2102DA00000 vai realizar o DAPLE? 
......................................................................................................................................... 

10)  Qual/quais o(s) LAPE(s) mais próximo(s) da sua área de residência? 
......................................................................................................................................... 

11)  Como é efetuada a inscrição no exame? 
......................................................................................................................................... 

12)  O que tem o candidato de fazer para validar a sua inscrição? 
......................................................................................................................................... 

13)  A que horas tem o candidato de se apresentar no LAPE para começar o exame? 
......................................................................................................................................... 

14)  Qual é o peso de cada componente na classificação final do exame? 
......................................................................................................................................... 

15)  Quais são as componentes mais longas do DAPLE? 
......................................................................................................................................... 

16)  Qual é a componente mais curta do DAPLE? 
......................................................................................................................................... 
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17)  Qual o documento de identificação de que o candidato se deve fazer acompanhar 
no dia do exame? 
......................................................................................................................................... 

18)  Porque é que um candidato que tenha feito o pagamento da propina, mas não te-
nha enviado o comprovativo para o LAPE, não pode realizar o exame? 
......................................................................................................................................... 

19)  Que material pode o candidato ter sempre consigo durante a realização do exame? 
......................................................................................................................................... 

20)  Qual é o único material que o LAPE distribui aos candidatos? 
......................................................................................................................................... 

21)  Onde se sentam os candidatos no dia do exame? 
......................................................................................................................................... 

22)  O que acontece se um candidato terminar uma componente antes do horário previs-
to para o seu término? 
......................................................................................................................................... 

23)  Qual é a única componente que pode ser realizada noutro horário se o candidato 
chegar atrasado ou não puder comparecer no horário inicialmente definido pelo 
LAPE? 
......................................................................................................................................... 

24)  Em que situação pode o candidato requerer a devolução da propina paga? 
......................................................................................................................................... 

25)  Qual é o resultado mínimo necessário para obter aprovação no DAPLE? 
......................................................................................................................................... 

26)  Quando são divulgados os resultados globais obtidos pelos candidatos? 
......................................................................................................................................... 

27)  Como podem os candidatos ter acesso aos resultados globais obtidos no exame? 
......................................................................................................................................... 

28)  A quem deve o candidato colocar todas as questões relativas ao exame antes e de-
pois da sua realização? 
......................................................................................................................................... 

29)  Os candidatos podem ter acesso às respostas que deram no exame quando pedem 
uma verificação/revisão de resultados? 
......................................................................................................................................... 

30)  Para onde é enviado o diploma dos candidatos que obtêm aprovação no exame? 
......................................................................................................................................... 

31)  Qual é o prazo para requerer uma 2ª via da certificação? 
......................................................................................................................................... 

32)  Quanto custa pedir uma 2ª via da certificação? 
......................................................................................................................................... 
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Parte II 

As componentes do DAPLE 
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Informações gerais 

Horário: 09h00 às 10h30 (horário local do LAPE) 

Duração:  90 minutos 

Material fornecido pelo LAPE: 
4 Enunciado (8 a 9 páginas) 
4 Folha de respostas (2 páginas) 
4 Folhas de rascunho 

da responsabilidade do candidato: 
4 Lápis e borracha para marcar/corrigir as respostas na folha de respos-

tas (Partes 1 a 4) 

4 Caneta esferográfica de tinta azul ou preta para escrever as palavras na 
folha de respostas (Parte 5). 

Formato da componente 

Partes Textos Questões Tipo de Tarefa 

Parte 1 2  
10 

(Questões 1 a 10) 
Escolha múltipla 

(4 opções por item) 

Parte 2 1 
10 

(Questões 11 a 20) 
Correspondência múltipla 

Parte 3 1 
5 

(Questões 21 a 25) 
Completamento de texto  

(com parágrafos) 

Parte 4 1 
15 

(Questões 26 a 40) 
Completamento de texto  

(com palavras, escolha múltipla) 

Parte 5 1  
20 

(Questões 41 a 60) 
Completamento  

(com palavras, sem lista de opções) 

FIGURA 11: Formato da componente de Compreensão da Leitura 

A PARTE 1 apresenta dois textos com uma extensão aproximada de 400 a 650 palavras. São 
tipicamente excertos de crónicas ou de artigos de imprensa sobre temas da atualidade e/ou 
de textos literários contemporâneos (prosa). As questões testam, essencialmente, a com-
preensão global da leitura, mas podem exigir a identificação de informação específica no 
texto. 
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A PARTE 2 propõe uma tarefa de correspondência múltipla a partir de um texto dividido em 
5 partes. O candidato deve fazer a correspondência entre as partes e 10 frases. Cada uma 
das partes pode ser relacionada com mais de uma frase. Todas as frases estão relacionadas 
com pelo menos uma parte do texto. A realização da tarefa exige a mobilização de compe-
tências de compreensão detalhada da leitura. Os textos base da tarefa poderão ter uma 
extensão até 600 palavras. 

A PARTE 3 apresenta, tipicamente, um texto jornalístico sobre um grande tema da atualida-
de a que foram retirados 5 parágrafos. O texto tem uma extensão aproximada de 500 pala-
vras e deve ser completado colocando os parágrafos nos espaços adequados. Há sempre 
um parágrafo a mais e a realização bem-sucedida da tarefa exige conhecimentos avançados 
dos mecanismos de coesão e coerência textuais. 

A PARTE 4 apresenta um texto com uma extensão total de cerca de 200 palavras a que, tipi-
camente, foram retiradas 15 palavras. O candidato deve completar o texto selecionando a 
opção correta para cada uma das palavras em falta. As opções apresentadas para cada uma 
têm, normalmente, significados muito próximos. Cabe ao candidato selecionar a opção cujo 
sentido melhor se adequa ao contexto específico de ocorrência.  

A PARTE 5 propõe igualmente uma tarefa de completamento de texto (cerca de 400 pala-
vras), mas não apresenta opções para cada uma das 20 palavras em falta. O candidato deve 
ser capaz de as inferir a partir da informação fornecida pelo texto, em geral, e pelo contexto 
específico de ocorrência da palavra em falta, em particular.  

Enunciado e folha de respostas 

Os candidatos podem descarregar o modelo oficial do enunciado da componente em 
http://caple.letras.ulisboa.pt/files/exemplos/DAPLE_CL.pdf . Trata-se de um enunciado 
longo, composto por uma página de rosto e 7 a 8 páginas de tarefas. Com exceção da pá-
gina de rosto, todas as páginas são numeradas e a última termina com a palavra FIM.  

O enunciado não reserva espaço para as respostas, pois estas são obrigatória e exclusiva-
mente registadas na folha de resposta distribuída para o efeito. Esta divide-se em três par-
tes: 

4 Cabeçalho – Inclui o código do LAPE, o código do candidato e códigos de leitura 
ótica e não deve ser usado pelo candidato. 

4 Instruções – Indicam o material de escrita e explicitam o método de preenchimento 
dos espaços reservados às respostas. Ou seja, lápis para as questões das Partes 1 a 
4 (1 a 40) e caneta esferográfica para as questões da Parte 5 (41 a 60). 
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4 Espaço reservado às respostas – A configuração segue, normalmente, o formato 
que se ilustra no final deste capítulo (pp. 82 a 84). O candidato só pode escrever 
neste espaço.  

Os candidatos só podem escrever no espaço reservado às respostas. A escrita em qualquer 
outra parte da folha de resposta implica a anulação da componente. 

Géneros textuais mais utilizados 

Em teoria, os textos usados nesta componente podem pertencer a quaisquer dos géneros 
textuais escritos mencionados no Capítulo 1. No entanto, a prática tem demonstrado uma 
maior incidência sobre a escolha de excertos dos seguintes géneros textuais:      

  
Texto literário (prosa) Texto jornalístico 

Independentemente do género, os textos utilizados na componente não são, normalmente, 
acompanhados de qualquer ilustração gráfica. Como tal, a interpretação dos textos assenta 
exclusivamente no próprio texto.  

Classificação do desempenho do candidato 
A correção das respostas dos candidatos nesta componente é realizada através de leitura 
mecanográfica das folhas de respostas.  

Por essa razão, é particularmente importante que o candidato preencha as folhas de respos-
tas em estrita conformidade com as instruções e não escreva rigorosamente nada fora dos 
espaços reservados às respostas. 

É contabilizado um ponto por cada resposta correta, mas alguns itens de resposta poderão 
ter pesos diferenciados na classificação final, pelo que esta é calculada através de uma so-
ma ponderada dos pontos obtidos pelo candidato. 
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Dicas gerais de preparação  

 

Descarregue o modelo da componente disponibilizado na plata-
forma do CAPLE e familiarize-se com o seu formato. Se souber 
exatamente o que tem de fazer e como tem de o fazer em cada 
uma das partes, estará mais confiante no dia do exame. 

 

Use o modelo da componente para contabilizar o tempo que 
demora a realizar cada tarefa. Responda na folha de respostas. 
No dia do exame, será mais fácil gerir a divisão do tempo dispo-
nível por cada tarefa. 

 

 

 

Mantenha-se atento à atualidade do mundo através da leitura de 
imprensa em português e na sua língua materna. Fique particular-
mente atento a notícias, crónicas e reportagens sobre grandes 
temas da atualidade na área da ciência, ambiente, tecnologias, 
artes, hábitos de consumo, etc. Muitos dos textos estão disponí-
veis gratuitamente em linha, mas em alguns casos poderá ser ne-
cessário pagar para ter acesso a todos os textos. 

 
Ver Anexo 4 (pp. 168-172) 

 

 

Procure ler o maior número possível de textos literários de es-
critores de países de língua oficial portuguesa e conhecer as 
principais características da sua obra. Será mais fácil interpretar 
referências culturais específicas e usos linguísticos particulares 
presentes em eventuais excertos literários.   

Para este efeito, sugerem-se, a título ilustrativo, as seguintes obras: 

 
Literaturas africanas em português: uma introdução, de Lola Geraldes Xavier 
(Instituto Politécnico de Macau, 2017) 

 
Contos em Português: Ler para aprender em PLE, de Rosa Bizarro e Lola Geral-
des Xavier (Instituto Politécnico de Macau, 2017). 
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Habitue-se a fazer uma leitura rápida de diferentes tipos de textos 
longos com vista apenas à identificação da informação essencial 
sobre eles (quem, onde, o quê, porquê, quando e como).  

Para o efeito: 

4 Leia primeiro os títulos e os primeiros e últimos parágrafos dos textos e só depois o 
corpo do texto; 

4 Não perca tempo com pormenores ou palavras desconhecidas; assinale apenas as 
palavras-chave; 

4 Evite ler o texto linha a linha; 

4 Não vocalize o texto mentalmente; percorra-o apenas com o movimento dos olhos. 

 

Invista no alargamento do seu VOCABULÁRIO. Por exemplo:  

4 Tome nota do número de vezes que procura uma palavra no 
dicionário. Se tiver de a procurar 3 vezes num curto espaço 
de tempo é porque é importante e deve passar a integrar o 
seu vocabulário quotidiano.  

4 Registe as palavras que vai aprendendo, tomando nota do contexto original de ocor-
rência, de quaisquer especificidades gramaticais relevantes, da pronúncia, do significa-
do, da etimologia e dos sinónimos e antónimos mais comuns.  

4 Analise a estrutura interna das palavras para identificar o seu sentido. Por exemplo, 
se analisar a palavra inenarrável verá que é composta pelo prefixo de negação “-in”, a 
raiz “narrar” e o sufixo indicador de propriedade “-vel”, facilmente concluindo que é 
um adjetivo referente a algo que não se pode/não se deve narrar. 

4 Interesse-se pela etimologia das palavras, ou seja, pela sua origem. A história por de-
trás das palavras pode facilitar a memorização do seu significado. 

4 Consulte a secção “Palavra do dia” ou “Mais pesquisadas do dia” de um bom dicio-
nário em linha de língua portuguesa. Por exemplo: 

 
Infopedia - https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa 

 
Priberam - https://dicionario.priberam.org/ 

4 Faça uma lista de siglas e acrónimos mais recorrentes nas suas leituras. São uma carac-
terística muito comum nos textos jornalísticos, pelo que é fundamental que o candidato 
conheça os mais frequentes. 
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Estratégias durante a componente 

4 Comece por ler os enunciados de todas as tarefas, por ordem de ocorrência, para ava-
liar o grau de dificuldade de cada uma, identificar o objetivo da leitura (compreensão 
global, compreensão detalhada, etc.) e ativar conhecimentos prévios sobre as temáti-
cas em causa.  

4 Decida quais as tarefas que lhe parecem mais fáceis e rápidas de responder e respon-
da primeiro a essas. Tipicamente, as tarefas das Partes 4 e 5 exigem menos tempo de 
resposta do que as tarefas das Partes 1 a 3. Procure não ultrapassar a seguinte distri-
buição do tempo disponível, que inclui o tempo necessário à verificação das respostas: 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 

     
4 Em cada tarefa, leia primeiro as questões e sublinhe as palavras-chave, por forma a 

saber que informação procurar no texto (por exemplo, um facto, um nome, um número, 
uma opinião, etc.).  

4 Em seguida, faça uma leitura rápida do texto com vista à sua compreensão global e à 
identificação de sinónimos ou paráfrases das palavras/ideias-chave que sublinhou em 
cada questão (ver dica página 57). Use o enunciado para assinalar as passagens rele-
vantes para cada tarefa e para registar o número da questão a que dizem respeito. 

4 Leia novamente as questões uma a uma e as passagens que assinalou anteriormente e 
escolha a resposta correta para cada uma. 

4 Para evitar perder tempo, responda a todas as questões pela ordem em que lhe são 
colocadas, pois estas seguem, normalmente, a ordem pela qual a informação é apre-
sentada no texto.  

4 Cada questão centra-se numa passagem específica do texto. Localize sempre primeiro 
essa passagem antes de responder à questão, mesmo que esteja certo de ter identifi-
cada a resposta na primeira leitura do texto. Assim, pode confirmar a sua intuição inici-
al e ter uma maior probabilidade de responder corretamente. 

4 Se encontrar palavras-chave cujo significado desconheça, procure usar o contexto e a 
forma da palavra para identificar o sentido. Por exemplo, qual é a classe da palavra, 
tem um sentido positivo ou negativo, há outras palavras no texto com uma forma se-
melhante, etc.? Se a palavra desconhecida não for essencial à compreensão do sentido 
do texto, ignore-a.  
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4 Na Parte 1, há tipicamente apenas uma questão para cada passagem do texto. Por isso, 
quando terminar de responder a uma questão, a resposta à questão seguinte deverá 
encontrar-se também na passagem seguinte. 

4 Nunca assinale mais do que uma opção nas tarefas de escolha múltipla, pois não rece-
berá qualquer pontuação, mesmo que uma das opções assinaladas seja a opção corre-
ta. 

4 Responda a todas as questões, mesmo que não esteja certo de estar a dar a resposta 
correta. O pior que pode acontecer é errar a resposta e não receber pontuação, mas 
nunca perde pontos por errar. 

4 Nunca use o seu conhecimento prévio sobre um tema para responder às questões 
sobre o texto. Use apenas a informação fornecida pelo texto ou passível de ser inferida 
a partir de pistas contextuais. 

4 Não há tempo reservado para a confirmação das respostas no final da componente. 
Por isso, nas Partes 1 a 4, responda diretamente nas folhas de respostas. Na Parte 5, na 
qual é obrigado a usar caneta esferográfica, é conveniente responder primeiro no 
enunciado e só depois passar as respostas para a folha respetiva. No final de cada tare-
fa, reveja as respostas dadas. 

4 Se terminar a componente antes de se esgotarem os 90 minutos, aproveite para rever 
novamente todas as respostas e garantir que não se esqueceu de responder a nenhu-
ma questão nem se enganou a registar nenhuma resposta nas folhas respetivas. 

 

As atividades que se seguem não refletem, necessariamente, o tipo de tarefas utilizadas na 
componente de Compreensão da Leitura do DAPLE. Têm como principal objetivo promo-
ver a consciência de um conjunto de estratégias de processamento da informação que são 
essenciais à realização bem-sucedida das tarefas da componente.  

Contrariamente ao que acontece nos capítulos 4 e 6, as atividades aqui propostas não sur-
gem associadas a partes específicas da componente, pois as estratégias a que dizem respei-
to são necessárias à realização de todas tarefas da componente, independentemente da 
parte onde ocorrem.  

As atividades propostas inspiram-se nas atividades sugeridas em Spears (2012) e podem ser 
replicadas com outros textos que os utilizadores do Guia entendam relevantes. 
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Atividade 6 – Visualizar mentalmente para antecipar/lembrar o conteúdo 

Quando um texto é ilustrado por fotografias ou por outro tipo de imagem, é mais fácil ante-
ciparmos, compreendermos e lembrarmo-nos do seu conteúdo. Os textos usados nas dife-
rentes partes da componente de Compreensão da Leitura do DAPLE não são ilustrados por 
imagens. Como alternativa, o candidato deve tentar visualizar mentalmente o que vai lendo.  

4 Durante a leitura do texto, será mais fácil antecipar e compreender o conteúdo; 
4 Depois da leitura, será mais fácil lembrar-se do conteúdo e responder às questões 

sobre o texto. 

A presente atividade visa exemplificar a eficácia do recurso a esta estratégia, durante e após 
a leitura, para a compreensão global do texto. Para o efeito, não deve consultar a reporta-
gem original que é objeto desta atividade nem procurar o significado das palavras que 
eventualmente desconheça nos excertos.  

A. Vai ler, por partes, alguns excertos de “A última xávega artesanal do Algarve luta 
para não morrer”, uma reportagem de Mara Gonçalves (texto) e Rui Gaudêncio (fo-
tografia) para o caderno P2 do jornal Público (16 de setembro de 2018, pp. 17-21)1. 
Contrariamente à reportagem original, os excertos não são ilustrados por fotogra-
fias. Leia a primeira frase do parágrafo inicial e tente visualizar a cena descrita: o 
que está a acontecer? Quando? Onde? Quem?  

Ainda o sol não rompeu o horizonte quando se iniciam os preparativos para mais um lance 
de arte-xávega na Meia Praia, em Lagos.  

B. Provavelmente, conseguiu identificar o quando e o onde, mas não o quê e o 
quem. Leia as três frases seguintes do parágrafo para confirmar as respostas que 
já conseguiu visualizar e para identificar novas pistas que lhe permitam visualizar 
as restantes respostas: O quê? Quem? 

Pouco passa das 6h de uma manhã fresca de Julho. No areal, o sono ainda emudece a mai-
oria dos rostos, mas os movimentos são rápidos, mecânicos. Parecem coordenados com o 
clarear do novo dia.  

 

                                                             
1  Reportagem original disponível em https://www.publico.pt/2018/09/16/sociedade/reportagem/a-ultima-xavega-

artesanal-do-algarve-luta-para-nao-morrer-1844035  (Acesso a 27 de novembro de 2018).  
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C. Nesta fase, não devem já restar dúvidas: a cena descrita passa-se de madrugada, 
no areal de uma praia algarvia, e envolve pessoas ainda ensonadas a fazer algo 
de forma rápida, mecânica e coordenada. Continue a leitura, com vista a compre-
ender melhor quem são estas pessoas e o que estão efetivamente a fazer.  

Enquanto uns libertam a embarcação de madeira, outros desenham um caminho de barro-
tes sobre o areal. Enquanto metade puxa pela proa, outra metade empurra pela popa. O 
trilho de madeira vai sendo pincelado a água, para que o barco deslize mais facilmente. 
Entretanto, o motor do barco José Fernando já aguarda num carrinho-de-mão junto à beira-
mar para aliviar a carga da coluna de braços que arrasta a embarcação para o mar. Com a 
garantia de que o primeiro cabo da rede está bem ancorado no areal, José Santos, mestre 
e proprietário da embarcação, e outros dois tripulantes sobem ao convés. Em 15 minutos, a 
primeira etapa está concluída. Enquanto o barco se afasta para largar a rede, é hora do 
pequeno-almoço para quem aguarda na areia. 

D. Chegado a este ponto da leitura, a sua visualização da cena descrita deverá ser a 
seguinte:  

É de madrugada. No areal da praia, um grupo de pessoas junta esforços para, 
manualmente, lançar ao mar um barco de pesca. O barco leva uma rede, que fica 
presa a terra por um cabo. Algumas das pessoas sobem para o barco, enquanto 
outras aguardam em terra. 

Não sabe ainda quem são estas pessoas (Serão homens? Mulheres? Pescadores 
profissionais? Pescadores amadores?) e não é ainda claro o que seja a arte-
xávega a que se alude na primeira frase, mas já é claro que se trata de uma arte 
ligada ao mar, que é artesanal e coletiva e que tem no lançamento do barco e da 
rede ao mar a sua primeira etapa. Continue a leitura para saber quantas etapas 
mais existem e no que consistem.  

[...] No areal, a embarcação está de regresso com a outra ponta da rede, cerca de uma hora 
depois. Para quem ficou na praia, é tempo de continuar o trabalho. O grupo divide-se pelos 
dois cabos da rede e começa uma dança sincronizada. Cada um já tem o cinto colado ao 
tronco, na diagonal. Resta amarrá-lo à rede e puxar. Quando chegam ao final do percurso, 
soltam o cinto da rede, caminham até à água e repetem. Primeiro emergem os cabos, de-
pois as mangas da rede e, por fim, o saco. Os dois lados estão cada vez mais próximos. Há 
quem se curve no esforço e quem pareça seguir mais ligeiro. [...] No mar, já se vislumbra um 
pequeno cerco de placas de cortiça no limiar da areia – é o saco, o clímax de todo o pro-
cesso. (...) Um último esforço e o saco deita-se a seco sobre o areal. 
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José Santos abre a rede e a terceira fase começa: enquanto a maioria leva de novo o barco 
ao posto, próximo das dunas, alguns já separam cada espécie de peixe pelas caixas de 
plástico. 

[...] 

Depois da divisão por espécies, segue-se a distribuição. Quem ajudou a puxar a rede colo-
ca-se numa roda em volta das caixas, cada um com o seu saco ou balde de plástico. Uma 
pequena parte do pescado já seguiu para a lota, outra aguarda o leilão. Tudo o resto é 
dividido irmãmente. 

[...] 

Antes das 10h, tudo termina. E a praia fica de novo entregue ao sossego dos poucos ba-
nhistas que a esta hora se vislumbram ao longo do areal, desprotegido do vento norte que 
se faz sentir. 

E. Concluída a leitura e a visualização mental do que foi lendo, deverá ser capaz de, 
por palavras suas e sem necessidade de reler o texto, completar o seguinte qua-
dro-síntese sobre a arte xávega. 

Etapas Descrição 

1ª Lançamento da rede  

2ª  

3ª  

4ª  

F. Consulte a reportagem original na Internet e associe as fotografias aí mostradas a 
cada uma das etapas que identificou em E. 

Fotografias Etapa correspondente 
Cabeçalho  

1ª  

2ª  

3ª  

4ª e 5ª  

Central  

6ª  

7ª  
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G. Finalmente, usando palavras suas e sem reler os excertos, explique, sucintamente, 
no que consiste, afinal, a “arte xávega”.  

 
 
 
 
 
 
 

Atividade 7 – Usar o paratexto para antecipar conteúdo 

O paratexto diz respeito a tudo aquilo que rodeia ou acompanha o texto. Na ausência de 
imagens, os elementos paratextuais mais importantes na componente de Compreensão da 
Leitura são: 

4 Indicação da origem do excerto, que surge, normalmente, no final de cada texto e 
fornece informação preciosa sobre, por exemplo, o autor, o local e ano de publica-
ção e o título;  

4 Enunciado da tarefa, principalmente nas Partes 2 e 3. 

Ambos os elementos oferecem informação importante para: 

4 Antecipar parcialmente o conteúdo do texto; 

4 Ativar conhecimentos lexicais prévios sobre o tema.  

A presente atividade visa mostrar como candidato pode usar os elementos paratextuais de 
cada texto para este efeito, independentemente da parte da componente em que ocorrem. 

Sublinhe-se, porém, que as previsões do candidato podem ou não ser confirmadas pela 
leitura efetiva do texto. Por essa razão, nunca é demais enfatizar que, na hora de responder 
às questões, o candidato deve usar apenas a informação expressa no texto ou passível de 
ser inferida a partir dele. 
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A. Leia a seguinte indicação de origem do excerto de um texto que lerá mais adian-
te na atividade. 

“Pedimos desculpa pela interrupção: este trabalhador vai ser desligado”, por Mariana Cor-
reia Pinto (P2, Público, 24 de junho de 2018, pp. 16-19) 

B. Antes de avançar para a leitura do excerto propriamente dito, reflita um pouco 
sobre os seguintes aspetos: 

1. Qual o elemento paratextual que lhe permite antecipar mais informação sobre o 
conteúdo do texto? 

.................................................................................................................................... 

2. Quais são as palavras-chave nesse elemento? Sublinhe-as. 

3. Para que tema remetem essas palavras-chave? 

.................................................................................................................................... 

4. Que outras palavras conhece que estejam relacionadas com esse tema? Procure 
pensar, no mínimo, entre 3 a 4 verbos, nomes e adjetivos relativos a pessoas, lu-
gares e ações que associe ao tema. 

Verbos  Nomes  Adjetivos 
 ..  ..  

     

     

5. Procure também pensar em algumas expressões idiomáticas que associe com o 
tema em questão. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

6. Que subtemas associa ao tema sugerido pelo elemento paratextual que destacou 
em 1 e que palavras lhe ocorrem sobre esses subtemas? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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C. Agora, leia rapidamente o texto e sublinhe as palavras-chave. 

Vivia em permanente plantão, com dois trabalhos às costas e disponibilidade a tender para 
o infinito. E pensava que esse modo de vida – abraçado por uma mistura de autoimposição 
e pressão superior – não lhe causava mossa. Até àquela semana em que o mundo pareceu 
desabar-lhe em cima. Ana Rodrigues tinha perdido peso, não conseguia comer nem dormir. 
Começou a ter taquicardias. Um dia, numa sexta-feira que não esquece, ruiu. Os amigos 
não estavam por perto, a família acabara de embarcar de férias, os seus médicos estavam 
ausentes. Viu-se sozinha. E entornou um choro de um cansaço imenso que nem sabia que 
estava a acumular. 

- Não tive noção de que estava a entrar em esgotamento. Apenas de que estava cansada. 
Foi tudo muito rápido.  

O diagnóstico foi igualmente lesto: esgotamento, ansiedade, burnout. A prescrição de me-
dicamentos veio acompanhada por uma baixa médica. E ordens de desligar. 

D. Compare as palavras-chave que sublinhou no excerto com as palavras e expres-
sões idiomáticas que destacou em B4 a B6: 

1. Identificou previamente alguma das palavras-chave que agora sublinhou? Quais? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

2. A leitura do início do excerto confirmou alguma das suas expectativas/previsões 
relativamente ao conteúdo do texto? Quais? 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

3. Que expectativas tem relativamente ao desenvolvimento do texto? Por exemplo:  

Consequências: ..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

Causas: ..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
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E. Leia a continuação do excerto para confirmar ou corrigir as suas expectativas. 

No consultório do psiquiatra Pedro Afonso têm entrado cada vez mais pessoas que, sem 
antecedentes psiquiátricos, se veem engolidas por um mundo com demasiada pressa para 
se alinhar com uma vida saudável. “Ao fim de algum tempo a vivenciarem essa pressão 
laboral, atingem o limite e, em muitos casos, terminam numa situação de doença psiquiátri-
ca. Essencialmente perturbações depressivas e ansiedade.” É inevitável e está cientifica-
mente comprovado, aponta o autor de dois estudos sobre o impacto do excesso de carga 
horária laboral na saúde mental e familiar: “A partir das 48 horas semanais de trabalho, há 
riscos para a saúde física e psíquica.” É possível, sim, aguentar essa sobrecarga durante um 
determinado período. “Mas depois é só uma questão de tempo e de variabilidade indivi-
dual até a pessoa entrar em ruptura e cair numa situação de doença.”  

A mudança veio com a tecnologia, a carregar promessas de uma vida mais facilitada. Muda-
ram-se as fronteiras, adotou-se outra definição de tempo e espaço. Tudo pareceu tornar-se 
mais fácil. Mas será? 

Atividade 8 - Usar o contexto para inferir significados desconhecidos 

Vai ler um excerto inicial do texto “São Tomé e Príncipe: O último dos roceiros”, uma 
reportagem de Liliana Valente para o caderno P2 do jornal Público (14 de outubro de 
2018, pp. 10-13).  

Nesse excerto, há uma palavra assinalada cujo significado poderá ser-lhe completamen-
te desconhecido ou incerto.  

O recurso à estratégia de visualização mental da leitura que usámos na Atividade 6, 
neste caso, não será de grande utilidade e a utilização de dicionários é expressamente 
proibida no dia do exame. Que estratégia usar, então? 

No dia do exame, se confrontados com palavras cujos significados desconheçam, os candi-
datos deverão usar pistas contextuais para os conseguirem inferir. Essas pistas podem ser 
lexicais, semânticas, morfológicas ou sintáticas. 

A. Leia o excerto e sublinhe as pistas contextuais que, na sua opinião, o podem 
ajudar na identificação do significado da palavra destacada. 
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“Até parece que se vestiu de propósito para contar de livro aberto o que sabe da terra com 
sabor a café e cacau. Camisola às riscas com as cores de S. Tomé. Verde, vermelho, amarelo 
e preto. Vê-se à distância, a aproximar-se de passo ligeiro, assente nuns chinelos direitos 
com os dedos de fora. Chega preparado para contar a história dos seus 82 anos, vividos por 
inteiro naquela (1) roça. Ali nasceu, ali trabalhou e ali vive, sem ter visto muito mundo além 
daqueles cerca de mil hectares da roça Monte Café, propriedade de portugueses até à 
independência de S. Tomé, agora quase abandonada no trabalho, mas habitada por cente-
nas de são-tomenses, muitos deles desempregados”. 

 
 

B. Partindo das pistas contextuais que identificou, defina, por palavras suas, a pala-
vra destacada. 

 
 

C. Consulte um dicionário de língua portuguesa e registe a definição aí apresentada 
para a palavra. 

 
 

D. Compare as definições do dicionário com a sua definição e, se necessário, ajuste 
ou corrija a sua resposta. 

 
 

 

Na presente atividade, as pistas contextuais necessárias à identificação do significado da 
palavra “roça” são, essencialmente, lexicais e consistem na ocorrência de várias palavras 
pertencentes ao mesmo campo lexical da palavra em questão. O recurso ao dicionário, 
apesar de proibido no dia do exame, cumpre aqui o objetivo de demonstrar que, com mai-
or ou menor precisão, a estratégia sugerida pela atividade é eficaz na inferência de signifi-
cados desconhecidos. 

PISTAS CONTEXTUAIS: terra com sabor a café e cacau; mil hectares; Monte Café; propriedade. 
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Atividade 9 – Localizar informação essencial sobre o texto 
 

A. Faça uma leitura rápida do primeiro texto da Parte 1 do modelo da componente 
disponibilizado na página do CAPLE, sublinhando as palavras e ideias que lhe pare-
çam essenciais para uma compreensão global do texto. É importante que siga as 
recomendações que a este propósito lhe são dadas na secção “Dicas de Prepara-
ção”. 

B. Leia o enunciado e as questões sobre o texto e resuma, em não mais de três pala-
vras, o tipo de informação que deve procurar durante a releitura para responder 
corretamente a cada uma das questões. 

Questão Informação a procurar 

1  

2  

3  

 

C. Releia o texto e as suas primeiras anotações, com vista a identificar os trechos onde 
ocorrem as informações que identificou na atividade anterior.  

Questão Parágrafo  Passagem relevante 

1   

2   

3   

 

 

D. Escolha a opção correta para cada uma das questões (1) a (3).  

E. Repita os procedimentos seguidos em A, B e C para os restantes textos da Parte 1, 
mas escolha as opções corretas apenas para as questões (4) e (5). 

SOLUÇÕES: (1) Objetivo da experiência; (2) Reações aos resultados; (3) Intenção do autor. 

Questão 1 – Parágrafo 1 “Lembra-se de como era a vida antes da Internet e smartphones?”; Questão 2 – 
Parágrafo 2 “surpreendeu tanto os investigadores como os voluntários”; Questão 3 – Parágrafo 3 “ninguém 
nega que... Porém, também não devemos...” 

SOLUÇÕES PARTE 1: 1B, 2A, 3B, 4D, 5B. 
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A estratégia ilustrada nesta atividade é particularmente relevante para a resolução das tarefas da 
Parte 1 da componente de Compreensão da Leitura, pois estas testam, essencialmente, a com-
preensão global dos textos aí apresentados. Para ser bem-sucedido nas tarefas propostas nesta 
parte da componente, é essencial que, depois de uma leitura rápida do texto, o candidato: 

4 Analise as questões que lhe são colocadas e identifique o tipo de informação que as 
respostas a estas questões requerem; 

4 Localize os trechos do texto que contêm essa informação.  

A Atividade 9 visa ilustrar a utilidade da adoção destas estratégias para a compreensão 
global dos diferentes textos da componente.  

 

Atividade 10 – Identificar o sentido correto de uma palavra/expressão  

A. O excerto seguinte é retirado do texto “Do Maio de 68 do avô Artur às lutas da 
neta Jaspal”, da autoria de Luís Miguel Queirós, publicado no caderno P2 do 
jornal Público (3 de junho de 2018, pp. 4-7). Leia o excerto e atente nas expres-
sões sublinhadas. 

Com 20 anos e (1) na iminência de ser mobilizado para a guerra colonial, depois de ter 
passado uns meses nos calabouços da PIDE, o portuense Artur Monteiro de Oliveira deci-
diu, em 1966, (2) emigrar a salto para França. 

Excerto de “Do Maio de 68: do avô Artur às lutas da neta Jaspal”, por Luís Miguel Queirós 
P2, Público, 3 de junho de 2018, p. 4 [consultado a 04-06-2018] 

B. Identifique as palavras-chave de cada expressão e indique os sinónimos que lhe 
ocorrem para cada uma delas. 

1. .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

  

2. .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 



Guia de Preparação para o DAPLE - Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira 

  
 

70 

C. Partindo dos sinónimos que identificou e da análise do contexto, escolha a op-
ção que melhor parafraseia o sentido das palavras/expressões destacadas no 
excerto. 

1. Artur Monteiro de Oliveira emigrou para França ... 

 5 a. ... quando estava quase a ser chamado para a guerra colonial. 
 5 b. ... na eventualidade de ser mandado para a guerra colonial. 
 5 c. ... para evitar ser transferido para a guerra colonial. 
 5 d. ... com medo de ser enviado para a guerra colonial. 

 
2. A expressão “emigrar a salto” significa que Artur Monteiro de Oliveira... 

 5 a. ... emigrar rapidamente para França... 
 5 b. ... atravessar o posto fronteiriço para França... 
 5 c. ... emigrar clandestinamente para França... 
 5 d. ... saltar a fronteira para França...  

 

Quando as tarefas de escolha múltipla incidem especificamente sobre o sentido de palavras 
ou expressões do texto, apenas uma opção reflete exatamente o sentido original, ou seja, 
1A e 2C. As restantes opções: 

4 Ora refletem sentidos completamente distintos do sentido da palavra/expressão 
original, como é o caso das opções, A, B e D em (2).  

4 Ora refletem sentidos que, embora plausíveis à luz do conhecimento que o leitor 
tem do tema, não encontram fundamentação no texto, como acontece com as op-
ções B a D em (1); 

Para ser bem-sucedido neste tipo de tarefa, é importante que o candidato identifique o 
significado essencial da palavra/expressão e que, a partir dele, selecione a opção correta 
apenas com base em informação explicitada no excerto ou passível de ser inferida a partir 
dele. 

Esta recomendação não se aplica apenas à identificação do sentido de palavras/expressões 
individuais, como se verá em seguida na Atividade 11. 
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Atividade 11 – Identificar a ideia principal/propósito do autor 
 

Embora as questões de escolha múltipla possam incidir sobre o sentido de uma palavra ou 
de uma expressão (ver, por exemplo, a Questão 7 da Parte 1 do modelo da componente), 
é mais comum que incidam sobre a ideia principal de uma passagem do texto, por exem-
plo de uma frase ou de um parágrafo.  

O enunciado da questão pode pedir que o candidato “selecione a melhor resposta” ou 
que “selecione a resposta correta”. No primeiro caso, todas as opções estão parcialmente 
corretas, mas só uma – a “melhor resposta” - reflete plenamente a ideia principal do excer-
to. No segundo caso, todas as opções estão erradas, exceto uma: a “resposta correta”. 

Na componente de Compreensão da Leitura do DAPLE, o primeiro tipo de enunciados 
parece ser predominante, ainda que não seja claramente indicado que o candidato deve 
escolher a “melhor resposta”. 

Independentemente do tipo de resposta exigida pelo enunciado, porém, cada opção 
apresentada representa, tipicamente, uma das seguintes situações:  

i. A informação está presente no excerto, mas não é o ponto principal. 
ii. A opção apresentada distorce a ideia principal. 
iii. A informação apresentada contradiz a informação presente no excerto. 
iv. O excerto sugere a informação, mas esta não está relacionada com o tema principal. 
v. A informação não está no excerto, mas pode ser inferida ou concluída a partir dele. 
vi. A informação não está no texto. 
vii. A opção enuncia o principal ponto do autor/a ideia principal do excerto em causa. 

Como tal, em cada questão de escolha múltipla, o candidato deve decidir em qual das 
situações acima descritas se insere cada opção. A “melhor resposta” e a “resposta correta” 
serão sempre e apenas aquelas que enunciem o principal ponto do autor/a ideia principal 
do excerto de texto sobre o qual incide a questão. 

A. Leio o enunciado seguinte, que foi retirado do modelo da componente de 
Compreensão da Leitura disponibilizado na plataforma do CAPLE.  

PARTE 1 // Texto 3 
Questões 6 – 10 
Leio o texto e escolha uma das opções (A, B, C ou D) para as questões 6 – 10. 
Marque as respostas na folha de respostas. 
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B. Leia agora as questões 6 a 10 sobre o Texto 3, sublinhando as palavras-chave. 
Decida se a resposta que lhe é solicitada é “a melhor resposta” ou “a resposta 
correta”, mas não selecione ainda nenhuma opção. 

C. Faça uma leitura rápida do texto, assinalando apenas as passagens relevantes 
para cada questão e as respetivas palavras-chave. 

D. Releia cada questão seguida da passagem ou passagens do texto que assinalou 
como relevantes e avalie em qual das situações (i) a (vi) se enquadra cada opção 
apresentada.  

E. Escolha a opção que lhe parece mais adequada para responder a cada questão 
e confira as suas respostas em seguida. 

6. P a. viii   7. P a. vii   8.  a. vi   9.  a. vi 
  b. ii     b. iii    P b. vii     b. ii 
  c. iii     c. iii     c. v    P c. vii 
  d. v     d. iii     d. iii     d. ii 

 

10.  a. ii 
  b. iii 
  c. iii 
 P d. vii 

Atividade 12 – Interpretar o sentido   

Normalmente, a componente de Compreensão da Leitura do DAPLE não inclui questões 
de interpretação que exijam produção de texto por parte dos candidatos. A única produ-
ção escrita exigida na componente ocorre na Parte 5 e envolve apenas palavras isoladas.  

No entanto, para ser bem-sucedido em qualquer das tarefas da componente, é fundamen-
tal que, para além de compreender as ideias do texto, o candidato seja também capaz de 
as interpretar, ou seja, de ir além do seu sentido literal. 

A estratégia recomendada para o efeito é a formulação e resposta mental a questões de 
interpretação, como as que se ilustram na presente atividade, sobre as passagens menos 
óbvias do excerto em análise.  
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A. Releia o Texto 3 da Parte 1 do modelo da componente disponibilizado na plata-
forma do CAPLE. Responda mentalmente às perguntas de interpretação 1 a 18 
e tome nota das conclusões no enunciado da componente ou numa folha de 
rascunho.  

PARÁGRAFO 1 

1. Quem é o Jorge? 

2. Por que razão se diz no texto que “restos dos colares de missangas dançam nas 
mãos de Jorge” se, normalmente, os colares se usam ao pescoço. E porquê “res-
tos dos colares” em vez de colares inteiros? 

3. Por que razão se diz que a “Ilha de Moçambique é um sonho antigo”? O sentido 
da palavra “sonho” será aqui literal ou figurado? Se é figurado, qual é? 

4. Qual a relação entre a Ilha ser um sonho antigo e haver colares nas mãos dos me-
ninos da ilha? 

PARÁGRAFO 2 

5. O que significa dizer que “Na estrada entre Nampula e a Ilha, sofre-se a aridez de 
quem desexiste”?  

6. O significado do verbo “desexistir” no 1º e no 2º parágrafo é o mesmo? Porquê? 

7. A que se refere a palavra “principais” em “Numa das principais...”? 

8. A palavra “antecâmara” pode ter vários significados. Quais deles estão presentes 
quando se diz que o restaurante Tropical é “a melhor antecâmara da Ilha”?  

9. Se “esses colares que o mar trafica aos poucos” são feitos em Namialo, que fica 
“na estrada entre Nampula e a Ilha”, qual o significado do verbo “traficar” neste 2º 
parágrafo? Será o mesmo significado que ocorre no 1º parágrafo?  

PARÁGRAFO 3 

10. A que se refere a palavra “aqui” na primeira frase do parágrafo? 

11. Se o que dança nas mãos de Jorge são “restos de colares” e se esses são produzi-
dos em Namialo, por que razão diz o autor que “séculos de comércio... se sobre-
põem e misturam nas mãos de meninos como o Jorge”. O que é que, afinal, anda 
nas mãos dos meninos da Ilha e para quê? Terá alguma relação com o verbo “trafi-
car”? 

12. A que é que se refere “tudo” em “Apesar de tudo, a Ilha pouco mudou.”? 
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13. O que significa a palavra “rasurada” e o que é que ela nos diz sobre o estado atual 
da “cidade de pedra e cal, a norte, que era habitada exclusivamente por portugue-
ses” e da “a casa onde Camões, diz a lenda, escreveu sobre a Ilha dos Amores.”? É 
possível corroborar a resposta a esta pergunta com outras expressões do texto? Se 
sim, quais? 

14. Que informação podemos inferir da expressão “diz a lenda”, na penúltima linha do 
parágrafo? 

PARÁGRAFO 4 

15. O que significa dizer que “... o que, em 1992, a Unesco classificou como Patrimó-
nio Cultural da Humanidade não foi a beleza centrífuga das figueiras”? 

16. O que é que torna a Ilha um “composto invulgar”? 

PARÁGRAFO 5 

17. A que se refere a expressão “jangada de história”? 

18. O que significa dizer que “Lena não se afasta da jangada”? 
 

B. Confirme as suas respostas através da leitura do texto “Os meninos da Ilha de 
Moçambique”, publicado por Maria Costa Domingues na secção Viagens (lá fora) 
do blogue MyGuide Comunidade. Pode aceder ao texto original através do en-
dereço http://myguide.iol.pt/profiles/blogs/viagens-la-fora-os-meninos-da . 

Atividade 13 – Associar excertos que partilham a mesma ideia principal   

A presente atividade ilustra os passos que o candidato deve seguir para realizar com suces-
so o tipo de tarefa proposto na Parte 2 da componente, que visa testar, essencialmente, a 
capacidade de relacionar excertos que partilham uma mesma ideia principal.  

Tipicamente, os excertos são constituídos por um grupo de 5 parágrafos e um grupo de 10 
frases que, de alguma forma, sintetizam a ideia principal de um ou mais dos parágrafos. 
Cada parágrafo pode ser associado a mais do que uma frase e todas as frases têm de ser 
associadas a, pelo menos, um parágrafo. 
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A. Consulte o modelo da componente de Compreensão da Leitura disponibilizado 
na plataforma do CAPLE, e leia as frases (Advertências) 11 a 20, sublinhando as 
palavras-chave. 

B. Leia rapidamente os parágrafos A a E do modelo da componente e assinale as 
palavras-chave de cada um.  

C. Releia atentamente os parágrafos um a um e procure sintetizar mentalmente as 
respetivas ideias principais.  

D. Compare cada parágrafo com as frases 11 a 20 e selecione aquela(s) que lhe pa-
rece(m) exprimir melhor a ideia principal do parágrafo em causa.  

Não se deixe enganar pela eventual presença de palavras-chave idênticas nas fra-
ses e nos parágrafos. Normalmente, a frase que melhor resume a ideia principal de 
um parágrafo fá-lo com recurso a sinónimos das palavras-chave. 

E. Releia os parágrafos para se assegurar de que não lhe escapou nenhum porme-
nor. 

F. Registe as suas respostas na folha respetiva. Confira, em baixo, as respostas 
que deverá selecionar. 

 Parte 2 
       
 11  A B C D E 
 12  A B C D E 
 13  A B C D E 
 14  A B C D E 
 15  A B C D E 
 16  A B C D E 
 17  A B C D E 
 18  A B C D E 
 19  A B C D E 
 20  A B C D E 
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Atividade 14 – Ordenar ideias de forma coerente e coesa   

No DAPLE, não é só a componente de Produção e Interação Escritas que avalia a capacida-
de do candidato de organizar as ideias de forma lógica.  

Esta capacidade é também avaliada na Parte 3 da componente de Compreensão da Leitura 
através de uma tarefa de reconstrução de texto. Tipicamente, pede-se ao candidato que 
leia um conjunto de 6 parágrafos e escolha 5 para completar um determinado texto. Os 
parágrafos devem ser ordenados por forma a produzir um texto coeso e coerente. 

Partindo da tarefa de reconstrução de texto proposta na Parte 3 do modelo da componente 
disponibilizado na plataforma do CAPLE, a Atividade 14 visa explicitar os passos que o can-
didato deve seguir para ser bem-sucedido no tipo de tarefa tipicamente proposto nesta 
parte da componente.  

A. Consulte a Parte 3 do modelo da componente de Compreensão da Leitura dis-
ponibilizado na plataforma do CAPLE e comece por ler rapidamente o texto e 
os parágrafos A a F, assinalando as palavras/ideias-chave no enunciado. 

B. Agora, leia os parágrafos da coluna “Texto” um por um e verifique se as pala-
vras/ideias-chave que neles identificou podem ser relacionadas com as palavras 
que destacou em algum dos parágrafos A a F.  

C. Também no enunciado, faça corresponder cinco das letras A a F aos espaços 21 
a 25, por forma a reconstruir o texto. 

D. Leia o texto que reconstruiu e verifique se é um texto coeso e coerente. 

E. Confira, em baixo, as suas respostas e passe-as para a folha de respostas respe-
tiva.  

Parte 3 
       

21  A B C D E F 
22  A B C D E F 
23  A B C D E F 
24  A B C D E F 
25  A B C D E F 
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4 Atente nos conectores discursivos e nas diferentes ideias que estes exprimem (oposi-
ção, causa, resultado, sequência, ordem, etc.), bem como em eventuais ligações entre 
parágrafos expressas por pronomes, advérbios ou tempos verbais, por exemplo.  

4 Use o enunciado para destacar as ligações que consiga identificar entre os parágrafos 
da coluna “Texto” e os parágrafos A a F. Setas e diferentes tipos de sublinhados são 
particularmente úteis para este efeito, pois facilitam a visualização dos pontos comuns 
entre uns e outros. 

Atividade 15 – Distinguir diferenças de significado   

Chegados à Parte 4 da componente de Compreensão da Leitura, os candidatos são con-
frontados com um texto a que foram retiradas 15 palavras (questões 26 a 40). Para cada 
palavra em falta, são apresentadas 4 opções. A tarefa consiste em selecionar a opção que 
melhor se adequa ao sentido do texto. 

Cada grupo de 4 opções partilha, normalmente, um núcleo comum de sentido, mas cada 
opção distingue-se das restantes por pequenas diferenças de significado. Todas as opções 
de cada grupo de 4 tendem a pertencer à mesma classe gramatical. 

Para a realização bem-sucedida da tarefa, o candidato deve identificar tanto o sentido co-
mum a todas as palavras como o significado específico de cada uma e, em função disso, 
selecionar a opção que melhor se adequa a cada contexto.  

As palavras em falta podem pertencer a qualquer classe gramatical e, algumas vezes, coin-
cidem com palavras que integram expressões fixas ou que ocorrem frequentemente com a 
palavra que a precede ou sucede imediatamente no texto.  É o que acontece, por exemplo, 
com as palavras em falta nas questões 26, 27, 31, 32, 33, 37, 38 e 40. 

A. Leia o enunciado das questões 26 a 40 da Parte 4 do modelo da componente 
de Compreensão da Leitura disponibilizado na plataforma do CAPLE. 

PARTE 4 
Questões 26-40 
Complete o texto com as palavras em falta nos espaços 26-40. Marque a letra correspon-
dente à palavra escolhida (A, B, C ou D) para cada espaço na folha de respostas. 
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B. Leia rapidamente o texto e respetivos elementos paratextuais para identificar o 
tema geral e ativar conhecimentos lexicais prévios sobre ele.  

Sublinhe as palavras que lhe parecem oferecer pistas sobre cada uma das pala-
vras em falta e registe, na folha de rascunho ou no enunciado, quaisquer outras 
palavras/expressões que lhe ocorram por associação com as palavras que subli-
nhou. 

C. Leia as opções disponibilizadas para cada palavra em falta e sublinhe aquela cu-
jo sentido lhe parece mais adequado ao contexto envolvente da palavra em fal-
ta.  

D. Escreva as opções selecionadas por cima dos respetivos espaços em branco no 
enunciado e releia as frases para testar a adequação das opções que escolheu. 
Se estiver indeciso entre duas opções, registe ambas no enunciado e assinale-as 
a cor diferente. 

E. Use a chave de verificação que em seguida se disponibiliza para verificar as suas 
respostas. 

26. C 

27. D 

28. B 

29. A 

30. B 

31. D 

32. D 

33. A 

34. D 

35. A 

36. C 

37. B 

38. C 

39. B 

40. C 

F. Com recurso a um dicionário, compare o significado de cada um dos pares de 
opções que o deixaram indeciso e que assinalou a cor diferente no enunciado.  

Se continuar sem compreender a diferença de significado entre as duas opções, 
recorra a um bom corpus em linha da língua portuguesa (por exemplo, 
http://www.corpusdoportugues.org/) para consultar mais exemplos concretos 
de uso de cada uma delas. 
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Atividade 16 – Usar o contexto para inferir palavras em falta   

A atividade que se segue ilustra uma tarefa tipicamente utilizada na Parte 5 da componente 
de Compreensão da Leitura do DAPLE (questões 41 a 60). A tarefa avalia a capacidade de 
inferir palavras em falta a partir da análise do contexto, ou seja, a partir da análise do senti-
do e gramática das palavas bem como da estrutura sintática das frases envolventes. 

Tipicamente, é apresentado ao candidato um texto a que foram retiradas 20 palavras. A 
tarefa consiste em identificar as palavras em falta e completar o texto. Para o efeito, o can-
didato deve analisar o contexto circundante, atentando, por exemplo, nas palavras que 
precedem e sucedem cada espaço. A cada espaço corresponde apenas uma palavra.  

O nível de dificuldade da tarefa proposta na Parte 5 é superior ao nível de dificuldade da 
tarefa proposta na parte anterior da componente, pois não são facultadas opções de esco-
lha. Algumas das estratégias a que o candidato pode recorrer para realizar com sucesso a 
tarefa da Parte 5 incluem: 

4 Ler rapidamente todo o texto para identificar o tema geral. 

4 Ler toda a frase antes e depois do espaço em branco e perceber qual poderá ser a 
classe da palavra em falta. Será um nome, um adjetivo, um verbo, uma preposição, 
uma conjunção, um artigo, um pronome, etc.? 

4 Preencher o espaço com a palavra que lhe parece mais lógica e avaliar se a frase faz 
sentido e se está gramaticalmente correta. 

4 Escrever sempre uma palavra, mesmo que não tenha a certeza de ser a palavra cer-
ta. A palavra pode não coincidir com a palavra constante da chave de verificação, 
mas se tiver o mesmo significado e a frase estiver gramaticalmente correta, ser-lhe-á 
atribuída pontuação. 

4 Reler o texto na íntegra para verificar se todas as respostas fazem sentido e se estão 
gramaticalmente corretas. 

A. Vai ler um excerto de “A primeira consulta de atividade física no SNS”, texto de 
Pedro Teixeira e José Carlos Caiado para o caderno P2 do Público (9 de setem-
bro de 2018, p. 22). Complete o excerto com as palavras que faltam nos espa-
ços 1 a 20. Lembre-se de que, a cada espaço, corresponde apenas uma palavra. 
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Para além do seu (1) ................................ preventivo, sabemos hoje que uma 
(2) ................................ regular de atividade física pode (3) ................................ um papel cru-

cial no tratamento de pelo menos vinte e seis (4) ................................ crónicas, incluindo 

doenças oncológicas, cardiovasculares, metabólicas, pulmonares, psiquiátricas e também 

neurológicas. Existe atualmente (5) ................................  científica sólida que confirma que, 

em casos específicos, a (6) ................................ de atividade física ou de exercício físico es-

truturado, enquanto (7) ................................ ou coadjuvante terapêutico, pode ser tão 
(8) ................................ quanto os tratamentos médicos. Em alguns (9) ................................, 

pode mesmo ser mais eficaz do que os (10) ................................ habituais. [...] 

A prescrição de (11) ................................ físico para pessoas com doença crónica e o seu 

acompanhamento por (12) ................................ especializados tem revelado bons resultados 

noutros (13) ................................, como a Austrália e o Reino Unido. [...] 

A partir de outubro deste ano, será implementada, em diversas (14) ................................ de 

saúde do país, uma nova (15) ................................ de atividade física. Esta consulta terá como 
(16) ................................ utentes inativos ou sedentários com (17) ................................ tipo 2 ou 

depressão, condições muito prevalentes e para as (18) ................................ o exercício físico 

tem um papel terapêutico (19) ................................. Esta consulta pretende, assim, reforçar a 
(20) ................................ de resposta do Serviço Nacional de Saúde para quem mais precisa. 

B. Verifique as suas respostas com a chave que em seguida se apresenta. 

1. papel 
2. prática 
3. desempenhar 
4. doenças 
5. evidência 
6. prática 
7. terapia 

8. eficaz 
9. casos 
10. tratamentos 
11. exercício 
12. profissionais 
13. países 
14. unidades 

15. consulta 
16. destinatários 
17. diabetes 
18. quais 
19. confirmado 
20. capacidade 
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Atividade 17 – Usar o contexto para inferir palavras em falta   

A. Complete o texto da Parte 5 do modelo da componente de Compreensão da 
Leitura disponibilizado na plataforma do CAPLE. Nesta fase, registe as suas 
respostas no enunciado. 

B. Com a ajuda da chave de verificação que em seguida se apresenta, verifique as 
suas respostas. 

41. onde 
42. bate/bateu 
43. sentiram 
44. consta 
45. dedicado 
46. universitárias 
47. para 

48. recolha 
49. por 
50. quem 
51. encontram 
52. ser 
53. medida 
54. cada 

55. que 
56. será 
57. dirá 
58. conciliam 
59. vá 
60. jogar 

C. Registe as respostas no espaço reservado para o efeito na folha de respostas. 
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DAPLE – Compreensão da Leitura –  Modelo de Folha de Respostas 1 

 

Instruções: 
Use um LÁPIS (B ou HB). 
Use uma borracha, caso queira alterar uma resposta. 
Marque apenas uma resposta para cada questão. 
Preencha os espaços completamente. 

 
 
 
 

Correto: �   Incorreto: ü U W  

 

Parte 1      Parte 2 
                

1  �A  �B  �C  �D       21  �A  �B  �C  �D  �E  

2  �A  �B  �C  �D       22  �A  �B  �C  �D  �E  

3  �A  �B  �C  �D       23  �A  �B  �C  �D  �E  

4  �A  �B  �C  �D       24  �A  �B  �C  �D  �E  

5  �A  �B  �C  �D       25  �A  �B  �C  �D  �E  

6  �A  �B  �C  �D       26  �A  �B  �C  �D  �E  

7  �A  �B  �C  �D       27  �A  �B  �C  �D  �E  

8  �A  �B  �C  �D       28  �A  �B  �C  �D  �E  

9  �A  �B  �C  �D       29  �A  �B  �C  �D  �E  

10  �A  �B  �C  �D       30  �A  �B  �C  �D  �E  
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Parte 3    Parte 4 
41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  

26  �A  �B  �C  �D  �E  �F     26  �A  �B  �C  �D  �E  

27  �A  �B  �C  �D  �E  �F  
   27  �A  �B  �C  �D  �E  

28  �A  �B  �C  �D  �E  �F     28  �A  �B  �C  �D  �E  

29  �A  �B  �C  �D  �E  �F     29  �A  �B  �C  �D  �E  

30  �A  �B  �C  �D  �E  �F     30  �A  �B  �C  �D  �E  

          31  �A  �B  �C  �D  �E  

          32  �A  �B  �C  �D  �E  

          33  �A  �B  �C  �D  �E  

          34  �A  �B  �C  �D  �E  

          35  �A  �B  �C  �D  �E  

          36  �A  �B  �C  �D  �E  

          37  �A  �B  �C  �D  �E  

          38  �A  �B  �C  �D  �E  

          39  �A  �B  �C  �D  �E  

          40  �A  �B  �C  �D  �E  
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DAPLE – Compreensão da Leitura – Modelo de Folha de Respostas 2 
 

Instruções: 
Use uma CANETA. 
Preencha os espaços em MAIÚSCULAS. 
Escreva apenas uma letra em cada espaço. 
 

Parte 5 
                      

41                       
                      

42                       
                      

43                       
                      

44                       
                      

45                       
                      

46                       
                      

47                       
                      

48                       
                      

49                       
                      

50                       
                      

51                       
                      

52                       
                      

53                       
                      

54                       
                      

55                       
                      

56                       
                      

57                       
                      

58                       
                      

59                       
                      

60                       

 



4 A componente de Produção e Interação Escritas 
 

   
 

85 

Informações gerais 

Horário: 10h45 às 12h15 (horário local do LAPE) 

Duração:  90 minutos 

Material fornecido pelo LAPE: 
4 Enunciado (2 páginas) 
4 Folha de respostas (5 páginas) 
4 Folhas de rascunho 

da responsabilidade do candidato: 

4 Caneta de tinta azul ou preta para escrever os textos e reescrever as 
frases na folha de respostas. 

Formato da componente 

Partes Textos Tipo de Tarefa 

Parte 1 
1 

(enunciado) 

Produção de um texto 
Carta formal 

200 a 230 palavras 

Parte 2 
 2  

(tópicos/textos) 
Produção de texto(s) a partir de tópicos/textos 

200 a 230 palavras 

Parte 3 
10 

(frases) 

10 itens 
Reescrita de frases 

FIGURA 12: Formato da componente de Produção e Interação Escritas 

A PARTE 1 exige a produção de um texto para resolução de uma tarefa do domínio público, 
profissional ou educativo, tipicamente uma carta/e-mail formal. O tema, destinatário e 
objetivo da carta são indicados no enunciado. A carta poderá cumprir a função de: 

4 Dar informação 
4 Pedir informação 
4 Reclamar 
4 Corrigir informação 

4 Persuadir 
4 Argumentar 
4 Etc.
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A carta deve ter uma extensão de 200 a 230 palavras e deve respeitar o formato deste gé-
nero textual. O candidato é avaliado pela sua capacidade de incluir no texto, de forma clara, 
coerente e bem organizada, toda a informação necessária ao cumprimento da tarefa pro-
posta. Os examinadores estarão também atentos ao cumprimento das convenções de escri-
ta deste género textual, especialmente no que diz respeito a fórmulas de abertura e encer-
ramento, não sendo necessário incluir a morada nem do remetente nem do destinatário. 

 
Ver Atividades 18 a 24 (pp. 92 a 97) 

A PARTE 2 requer a produção de um texto a partir de um conjunto de três tópicos/textos 
sobre grandes temas da atualidade (ex. meio ambiente, estilos de vida, relações humanas, 
tecnologia, trabalho, viagens, entretenimento, sociedade, etc.). Normalmente, são apresen-
tados três tópicos e o candidato tem de escolher aquele sobre o qual quer escrever. De-
pendendo do tópico escolhido, poderá ser-lhe solicitado que: 

4 Relate uma experiência pessoal;  

4 Exprima concordância ou discordância com determinada afirmação; 

4 Apresente e fundamente possíveis soluções para um problema; 

4 Compare e confronte argumentos e opiniões de terceiros; 

4 Exponha argumentos para fundamentar uma opinião. 

O texto deve ter uma extensão de 200 a 230 palavras e demonstrar capacidade de produ-
ção de um texto coerente e coeso em língua portuguesa. A organização clara e lógica do 
discurso, o recurso a um leque tão vasto e variado quanto possível de vocabulário apropria-
do ao tema e o uso eficiente de parágrafos e conectores frásicos são essenciais para o su-
cesso do candidato nesta parte da componente. 

 
Ver Atividades 25 a 27 (pp. 98 a 103) 

A PARTE 3 apresenta 10 frases que o candidato tem de reescrever, iniciando-as com a(s) 
palavra(s) dadas. São atribuídas diferentes pontuações às respostas, consoante estas este-
jam incorretas, parcialmente corretas ou inteiramente corretas. Esta parte da componente 
testa, essencialmente, os conhecimentos gramaticais do candidato. 

 
Ver Atividades 28 (pp. 103 a 105) 
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Enunciado e folha de respostas 
Os candidatos podem decarregar o modelo oficial do enunciado da componente em 
http://caple.letras.ulisboa.pt/files/exemplos/DAPLE_CL.pdf. Trata-se de um enunciado curto, 
composto pela página de rosto e 1 página de tarefas, que termina com a palavra FIM.  

As respostas são obrigatória e exclusivamente registadas nas três folhas de respostas dis-
tribuídas para o efeito, uma para cada parte da componente.  

As folhas de resposta da Parte 1 e da Parte 2 têm duas páginas cada uma. A folha de res-
postas da Parte 3 tem apenas uma página. Todas as folhas se dividem em duas partes, a 
saber: 

4 Cabeçalho – Inclui o código do LAPE, o código do candidato e códigos de leitura 
ótica.  

4 Espaço reservado às respostas – A configuração segue, normalmente, o formato 
que se ilustra no final deste capítulo (pp. 106 a 110), ou seja, 23 linhas por página 
nas folhas de resposta da Parte 1 e da Parte 2 e dez conjuntos de duas linhas na fo-
lha de respostas da Parte 3. 

Os candidatos só podem escrever no espaço reservado às respostas. A escrita em qualquer 
outra parte das folhas de respostas implica a anulação da componente. 

 

Géneros textuais mais utilizados 
As tarefas da componente de Produção e Interação Escritas envolvem sempre um estímulo 
de partida. Em teoria, esse estímulo pode ser: 

4 O enunciado escrito da tarefa  
4 Uma afirmação/pergunta geral sobre tema da atualidade 
4 Um excerto de prosa literária ou uma citação curta  
4 Um anúncio ou aviso 
4 Uma ilustração 
4 Frases isoladas para reescrita 

Na prática, os estímulos mais comuns são: 

4 Parte 1 - Enunciado da tarefa 
4 Parte 2 - Afirmação ou pergunta geral sobre tema da atualidade  
4 Parte 3 - Frases isoladas para reescrita 
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O género dos textos produzidos pelos candidatos depende do tipo de tarefa proposto. 
Tipicamente, é pedido ao candidato que produza os seguintes géneros textuais em cada 
uma das partes da componente: 

4 Parte 1 - Carta formal  
4 Parte 2 – Relato, texto de opinião ou texto argumentativo 
4 Parte 3 – Frases reescritas 

Classificação do desempenho do candidato 
As produções escritas dos candidatos são avaliadas centralmente por dois avaliadores for-
mados e selecionados pelo CAPLE, que classificam os textos numa escala de 0 a 5 relativa-
mente aos seguintes parâmetros:  

4 Adequação 
4 Correção/precisão gramatical 
4 Organização discursiva 

Apenas os avaliadores conhecem os descritores correspondentes a cada pontuação, mas é 
sabido que estão relacionados com os seguintes aspetos: 

4 Conteúdo e eficácia comunicativa  
4 Precisão gramatical 
4 Coesão e coerência 

4 Controlo do léxico 
4 Ortografia 
4 Desenvolvimento das ideias 

Note-se que os erros de ortografia, gramática e pontuação que não impeçam a comunica-
ção não afetam necessariamente a pontuação atribuída aos candidatos. 

Dicas de gerais preparação  

 

Descarregue o modelo da componente disponibilizado na pá-
gina eletrónica do CAPLE e familiarize-se com o seu formato. Se 
souber exatamente o que tem de fazer e como tem de o fazer 
em cada uma das partes, estará mais confiante no dia do exame. 

 

Use o modelo da componente para contabilizar, para cada tarefa, o 
tempo de que precisa para esquematizar as ideias, escrever os ras-
cunhos, redigir os textos e relê-los. No dia do exame, será mais fácil 
gerir o tempo disponível para realizar as tarefas. 
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Escreva sempre os textos de preparação para o exame no modelo 
de folha de respostas disponibilizado neste Guia e conte o número 
de palavras no final. Com a prática ganhará uma noção da mancha 
gráfica correspondente ao número de palavras recomendado (200 
a 230).  

 

Consulte modelos autênticos de correspondência formal (cartas de 
reclamação/apresentação/recomendação, requerimentos, exposi-
ção de ocorrências, pedidos de informação, etc.) e atente nas 
variações ao nível da estrutura e respetivas fórmulas de tratamen-
to, abertura e encerramento. Estará mais à vontade na Parte 1 da 
componente no dia do exame. 

 

A este respeito poderão ser úteis ao candidato, entre outras, as seguintes obras: 

 
Escrever para diferentes finalidades, de Isabel Poço Lopes e Yan Qiaorong (Institu-
to Politécnico de Macau, 2017). 

 
Correspondência Comercial, de Isabel de Morais Sarmento Moreira (ETEP – Edi-
ções Técnicas e Comerciais, 2016) 

 
Correspondência em português – Comunique de forma eficiente, de Arminda Sá 
Moreira B. Sequeira (Porto Editora, 2013); 

 
A dinâmica da escrita – Como escrever com êxito, de Zacarias Nascimento e José 
Manuel de Castro Pinto (Plátano Editora, 2001); 

 

Leia o maior número possível de textos de opinião na imprensa e 
familiarize-se com as características do texto argumentativo. Atente, 
particularmente, nos diferentes tipos de recursos estilísticos usados 
pelos autores para tornarem a sua argumentação mais convincente.  

 

Estratégias durante a componente 

4 Não há uma duração específica para cada parte da componente, apenas uma duração 
geral para a componente. Porém, considerando o grau de dificuldade típico de cada 
uma, recomenda-se a seguinte divisão do tempo disponível: 
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Parte 1 Parte 2 Parte 3 Verificação 

    
4 Leia atentamente o enunciado de cada tarefa, tome algumas notas e certifique-se de 

que segue todas as instruções e inclui todos os pontos indicados no enunciado.  

4 Faça sempre um plano do texto e um rascunho, decidindo o que escrever em cada 
parágrafo. Assim, maximiza as probabilidades de escrever um texto correto, claro e co-
erente e minimiza a necessidade de riscar o texto ou introduzir correções, que tornam a 
leitura menos agradável e mais difícil para o avaliador. 

4 Certifique-se de que o seu texto é fácil de ler: use corretamente a ortografia, separe 
claramente os parágrafos, use a pontuação de forma correta e útil e utilize uma caligra-
fia clara.  

4 Adote um registo adequado ao destinatário e à função comunicativa do texto, mas 
sempre cuidado.  

4 Utilize um leque amplo de vocabulário e de estruturas linguísticas complexas. 

4 Se precisar de riscar ou de acrescentar alguma informação, faça-o de forma a ser ine-
quívoco qual a informação que o avaliador deve considerar ou ignorar. Lembre-se de 
que não pode usar tinta/fita corretora em nenhuma componente do DAPLE. 

4 Respeite o número de palavras indicado, procurando nunca ficar abaixo das 200 nem 
acima das 230. O objetivo da componente não é testar a sua capacidade de escrever 
muito, mas sim a sua capacidade de escrever bem e de forma eficiente. 

4 Reserve 15 minutos para reler todas as suas produções escritas e confirmar se cumpriu 
todas as instruções dadas nos enunciados e se conseguiu fazê-lo sem erros e de forma 
adequada.  

4 Pode usar a ortografia validada pelo antigo ou pelo novo acordo ortográfico, desde 
que o faça de forma sistemática e coerente.  

4 Se dominar a norma ortográfica brasileira e apresentar, na sua produção escrita, as 
reconhecidas diferenças ortográficas dessa norma relativamente à portuguesa não será 
penalizado, desde que o faça de forma sistemática e coerente. 
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Recomenda-se a consulta do VOP - Vocabulário Ortográfico da Lín-
gua Portuguesa para o esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas 
às duas normas ortográficas da língua portuguesa atualmente em vigor: 
a norma luso-africana e a norma brasileira.  

O VOP pode ser adquirido em formato impresso ou consultado gratui-
tamente em linha através do Portal da Língua Portuguesa:  

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/advanced.php   

 

 

Antes de começar a realizar as atividades de preparação que se seguem, recomenda-se que 
o candidato consulte as entradas F2 a F16 do inventário de funções do Referencial Ca-
mões (2017) e, tendo em conta o que já sabe sobre o formato da componente, tome nota 
das expressões aí indicadas que prevê poderem vir a ter maior utilidade para a realização 
bem-sucedida das tarefas propostas nas Partes 1 e 2 do DAPLE. 
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Atividade 18 – Estrutura geral e tipos de carta formal 

Com a ajuda de uma das obras indicadas na secção Dicas de Preparação (ou outras simi-
lares), legende o esquema da estrutura da carta formal que se segue. 

Liliana Inverno 
CPCLP, Instituto Politécnico de Macau 
Campus da Taipa  
Av. Padre Tomás Pereira 
Taipa, Macau 1 
 

 1……………………...…... 

 Exma. Sra. Graça Freire 
Rua Augusto Lessa 
4200-000 Porto  2 
 

2……………………...…… 

 Macau, 1 de maio de 2010 3 
 

3……………………...…… 

Prezada Colega, 4 
 

 4……………………...…… 

Acusamos a boa receção do seu trabalho, cujo envio muito agradece-
mos.  

O texto será agora remetido ao Conselho Editorial para emissão de pa-
recer sobre a sua adequação aos objetivos da revista.  

Se o parecer deste órgão for favorável, o trabalho será limpo de quais-
quer elementos identificadores da autoria e enviado a dois avaliadores 
independentes.  

Contamos poder comunicar-lhe os resultados finais do processo de ava-
liação do trabalho até 31 de julho de 2018. 5 

5……………………...…… 

   

 Com os nossos melhores cumprimentos, 6 6……………………...…… 
  7 

_____________________________________ 
Liliana Inverno 

(Pela equipa editorial da revista Orientes do Português) 

7……………………...…… 

 

No exame, não é exigido ao candidato que utilize os elementos 1, 2 e 3 do esquema aci-
ma. Basta que escreva os nomes desses elementos no espaço onde, normalmente, estes 
ocorrem na carta. O candidato não deve, em circunstância alguma, identificar-se (ver 
exemplo na página 96). 

Parte 1 
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Atividade 19 – Carta formal – Fórmulas de saudação 

Com a ajuda de uma das obras indicadas na secção Dicas de Preparação (ou outras simi-
lares), tome nota das principais fórmulas de saudação utilizadas em cartas formais, or-
ganizando-as por ordem crescente de formalidade. 

Por exemplo: 

+ Caro  

++  

+++  

++++  

+++++ Excelentíssimo Senhor, Excelentíssima Senhora 

Atividade 20 – Carta formal – Fórmulas de tratamento 

Com a ajuda de uma das obras indicadas na secção Dicas de Preparação (ou outras simi-
lares), registe a abreviatura correspondente a cada uma das fórmulas de tratamento 
que em seguida se enumeram. Quando exista mais de uma abreviatura, deve indicar 
ambas.  

Fórmula de Tratamento Abreviatura 1 Abreviatura 2 

Senhor, Senhora   

Arquiteto, Arquiteta   

Dom, Dona   

Doutor, Doutora   

Engenheiro, Engenheira   

Excelentíssimo, Excelentíssima   

Professor, Professora   

Vossa Excelência   
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Atividade 21 – Carta formal – Fórmulas de tratamento 

As fórmulas de tratamento usadas nas cartas formais variam consoante o car-
go/profissão do destinatário. Procure fazer uma lista tão extensa quanto possível de 
categorias profissionais a quem seja comum dirigir correspondência formal e registe a 
fórmula de tratamento mais habitual para cada uma dessas categorias.  

Por exemplo:  

Destinatário Fórmula de tratamento 
(por extenso e abreviada) 

Destinatário desconhecido  
Reitor de universidade  
Diretor de faculdade  
Professor universitário (Phd)  
Professor universitário (sem Phd)  
Professor (ensino secundário)  
Diretor de serviço  
Juiz  
Advogado  
Agente de viagens  
Cliente  

Atividade 22 – Carta formal – Fórmulas iniciais 

A primeira frase do corpo do texto de uma carta formal serve, normalmente, para en-
quadrar o assunto e a finalidade da carta. São várias as fórmulas que o candidato pode 
utilizar para introduzir essas diferentes finalidades. Com a ajuda das obras sugeridas 
nas Dicas de Preparação (ou outras similares), reúna as fórmulas iniciais mais frequen-
temente utilizadas para: 

A. Solicitar algo (com e sem contacto prévio com o destinatário) 
B. Dar informações (com e sem contacto prévio com o destinatário) 
C. Confirmar a receção de algo 
D. Exprimir agradecimento 

Por exemplo: 

Finalidade Fórmula inicial 

Solicitar algo Venho por este meio solicitar a Vossa Excelência que se digne… 
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Atividade 23 – Carta formal – Fórmulas de encerramento 

Com a ajuda de uma das obras indicadas na secção Dicas de Preparação (ou outras simi-
lares), tome nota das principais fórmulas de encerramento utilizadas em cartas formais, 
organizando-as por ordem crescente de formalidade. 

Por exemplo: 

+ Cordialmente  

++  

+++  

++++  

+++++  

++++++ Com os melhores cumprimentos 

Atividade 24 – Carta formal – Exemplo de tarefa, resposta e avaliação 

Em seguida, apresenta-se um exemplo de enunciado de tarefa para a Parte 1 da com-
ponente de Produção e Interação Escritas do DAPLE. Leia o enunciado com vista a 
identificar: 

A. A tipologia e destinatário da carta. 

B. A informação que, obrigatoriamente, o candidato tem de especificar no texto. 

Parte 1 // 
Escreva o texto solicitado abaixo na folha de respostas. 
O texto deve ter uma extensão de 200-230 palavras. 

Há duas semanas, enviou uma carta registada, contendo documentos importantes, mas a 
carta ainda não chegou ao destino, facto que lhe causou graves problemas. 

Apresente a sua reclamação explicando os problemas que tal situação lhe causou e expon-
do claramente o que pretende dos Correios. 

FONTE: http://rm.coe.int/090000168045a0cf (Acesso a 13 de novembro de 2018) 
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Leia agora a produção escrita de um candidato em resposta ao enunciado que leu ante-
riormente. Deve: 

C. Notar como o candidato dispõe os elementos obrigatórios da carta. 
D. Destacar todas as informações obrigatórias especificadas pelo candidato. 
E. Sublinhar as informações complementares especificadas pelo candidato.  
F. Assinalar os erros linguísticos cometidos pelo candidato, usando cores diferen-

tes para cada tipologia (ortografia, pontuação, acentuação, léxico e sintaxe).  

 
FONTE: http://rm.coe.int/090000168045a0cf (Acesso a 13 de novembro de 2018) 

 

Morada  

Remetente 

Morada 

Destinatário 

 

Data 

Exmos. Senhores, 

Há duas semanas enviei pela agência central dos correios em Almada uma carta Registada 
destinada a uma empresa multimédia francesa. Segundo a empregada dos correios, a carta 
era suposta chegar a França dentro de três dias úteis. 

Ficando por mais de uma semana à espera que a empresa recebesse e respondesse à minha 
carta, dei-me conta de que algo não estava a correr bem. Portanto, fui aos correios informar-
me sobre o trajeto da minha carta, quando os empregados se aperceberam que a carta se 
tinha desaparecido. 

Trata-se de uma carta de candidatura a um lugar de estagiário, acompanhada por uma carta 
de motivação. Esse estágio era-me indispensável para a obtenção do meu mestrado. 

Se eu tivesse sabido mais cedo que a carta estava perdida, teria enviado outra à empresa 
enquanto ainda tivesse tempo. Todavia, por causa deste atraso perdi a data-limite para me 
candidatar a esse estágio, o que talvez impeça que eu obtenha o meu diploma a horas. 

Por isso, acho conveniente que os correios Pleo menos me reembolsem o dinheiro gasto 
pelo envio desta carta registada. Esperando que estes erros sejam evitados no futuro e 
aguardando uma resposta eficaz da vossa parte, saúdo-vos com os melhores cumprimentos. 

Atentamente 
Envio anexa a factura de envio. 
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Veja agora o comentário e a pontuação atribuída pelos avaliadores à produção escrita 
do candidato.  

COMENTÁRIO DOS AVALIADORES 

Texto bem organizado. Boa utilização dos mecanismos de coesão. Três erros menores 
(“desaparecer-se”, “era suposta chegar”, “ficando por mais de”) não afetam o bom domí-
nio de estruturas sintáticas ao nível da frase e do texto. Bom domínio de vocabulário. Bom 
impacto no leitor.  

PONTUAÇÃO: 4  

FONTE: http://rm.coe.int/090000168045a0cf (Acesso a 13 de novembro de 2018, traduzido do inglês pela autora 
do Guia) 

 
 
 

Como pode verificar, a avaliação global da produção escrita do candidato é bastante posi-
tiva (4 numa escala de 5). Em larga medida, essa boa avaliação justifica-se pelo facto de o 
candidato: 

4 Recorrer a mecanismos de coesão variados. 
Por exemplo, conectores como “Portanto”, “Todavia”, “Por isso”; determinantes 
com valor anafórico; correlação entre os tempos verbais, etc. 

4 Usar vocabulário técnico adequado às diferentes temáticas abordadas na carta; 
Por exemplo, “agência central”, ”carta registada” e verbo “reembolsar” no que diz 
respeito à temática correios; “lugar de estagiário”, “carta de motivação”, “obten-
ção de mestrado” e “diploma” para a temática estudos). 

4 Incluir todos os tópicos sinalizados no enunciado, explicando o que aconteceu, 
quando aconteceu e a quem aconteceu, enunciando os problemas causados, re-
clamando e exigindo uma resposta eficaz ao problema. 

Ao fazer tudo isto, o candidato consegue ter um bom impacto no leitor/destinatário da 
carta, o que deve ser, em última instância, o objetivo de todos os candidatos nesta parte 
da componente. Um texto sem erros e bem estruturado que não consegue ter o impacto 
desejado no destinatário dificilmente conseguirá uma boa pontuação. 
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Atividade 25 – Texto a partir de tópicos – Fazer um relato 

O enunciado seguinte corresponde ao primeiro tópico da Parte 2 do modelo da com-
ponente disponibilizado no portal do CAPLE e propõe ao candidato que relate uma 
experiência semelhante à enunciada ou, em alternativa, dê a sua opinião sobre os bene-
fícios de uma experiência semelhante no futuro. 

A. Leia atentamente o enunciado e redija o texto solicitado. 

A // Sempre que possível, os jovens deveriam frequentar um curso de línguas fora do seu 
país. É uma experiência quase sempre inesquecível. 

Faça um relato de uma experiência deste tipo que já tenha vivido. Contudo, se ainda não 
viveu uma experiência destas, e pudesse tê-la, como acha que isso seria benéfico para si? 

B. Agora, leia em baixo as sugestões que lhe são dadas para a redação bem-
sucedida da tarefa. 

C. Releia o seu texto e, se necessário, rescreva-o em conformidade com as suges-
tões que acabou de ler. 

Não existe uma estrutura fixa para redigir um relato, mas há alguns passos gerais que o 
candidato deve seguir para ser bem-sucedido na tarefa: 

1. Ler e analisar atentamente o enunciado para perceber exatamente qual a expe-
riência a relatar.  
Neste caso, o candidato deve escrever especificamente sobre a experiência de es-
tudar uma língua fora do seu país. Se já tiver tido esta experiência deve relatá-la. Se 
ainda não tiver tido a experiência, deve escrever um texto de opinião sobre os po-
tenciais benefícios de poder ter esta experiência.  

2. Tomar nota de algumas razões para o estudo de uma língua no estrangeiro ser 
uma experiência “quase sempre inesquecível” e “benéfica”. 

3. Decidir se relata uma experiência de estudo de uma língua fora do seu país ou 
se opta por escrever um texto de opinião sobre os benefícios que uma experi-
ência destas teria para si. Em qualquer dos casos, deve escrever na primeira 
pessoa. 
Na sua decisão, o candidato deve ter em consideração que cada tipologia tem exi-
gências diferentes ao nível do propósito e linguagem do texto: o relato visa infor-

Parte 2 
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mar e cativar o leitor, exige, normalmente, o recurso a tempos verbais referentes ao 
passado e pode requerer o uso de discurso indireto; o texto de opinião visa expres-
sar a opinião do autor sobre um determinado assunto e implica, geralmente, o re-
curso a tempos verbais referentes ao futuro.  

4. Elaborar o plano do relato. 

4 INTRODUÇÃO - Duas ou três frases que apresentam a experiência e reiteram a 
afirmação enunciada de forma a cativar a atenção e o interesse do leitor. Por 
exemplo: “No verão de 2018, inscrevi-me, por brincadeira, num curso intensivo 
de português na Universidade do Algarve. Não podia imaginar que seria uma 
das experiências mais inesquecíveis da minha vida.”   

4 DOIS A TRÊS PARÁGRAFOS PRINCIPAIS – Devem seguir uma ordem cronológica e ofe-
recer bastantes detalhes que sustentem a afirmação inicial.   

4 CONCLUSÃO – Deve ser marcante e resumir o impacto que a experiência teve na 
vida do candidato. 

5. Redigir o rascunho. 

6. Rever a ortografia, a pontuação, a organização e o estilo de linguagem, que de-
ve ser cuidada e cativante. 

7. Copiar o texto para a folha de respostas. 

Atividade 26 – Texto a partir de tópicos – Dar opinião 

O enunciado seguinte corresponde ao segundo tópico da Parte 2 do modelo da com-
ponente disponibilizado no portal do CAPLE e propõe ao candidato que dê a sua opi-
nião sobre as afirmações enunciadas. 

 

Antes de ler o enunciado, consulte as entradas D1 e D2 do inventá-
rio de funções do Referencial Camões (2017) e tome nota das 
expressões aí indicadas. 

A. Leia atentamente o enunciado e redija o texto solicitado. 
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B // O ser humano precisa da Terra e dos seus recursos para viver. A Terra, ao invés, parece 
poder viver bem sem o ser humano. Até estaria bastante melhor e mais feliz se o ser huma-
no nunca tivesse aparecido na terra. 

Concorda ou, pelo contrário, acredita que o ser humano é o salvador da Terra. 

B. Agora, leia em baixo as sugestões que lhe são dadas para a redação bem-
sucedida de um texto de opinião. 

C. Se necessário, rescreva o texto em conformidade com essas sugestões.  

 

Neste tipo de tarefa, independentemente do tema, é fundamental que o candidato siga os 
seguintes passos: 

1. Identificar exatamente que opinião lhe está a ser pedida.  
Neste caso, é colocada ao candidato a possibilidade de concordar com as três afir-
mações enunciadas ou discordar delas, considerando que o ser humano é o salva-
dor da Terra. 

2. Tomar nota de possíveis razões para concordar e para discordar das afirmações 
e da alternativa que lhe é colocada. 

3. Decidir se concorda ou discorda das afirmações ou se tem uma posição inter-
média. Em ambos os casos, deve usar a primeira pessoa.  

4. Elaborar um plano de texto. 
4 INTRODUÇÃO sucinta e bem estruturada que parafraseie as afirmações originais, 

explique por que razão é ou não um tema importante e exponha a opinião do 
candidato; 

4 CORPO DO TEXTO com tantos parágrafos quantas as afirmações sobre as quais o 
candidato tem de opinar e apresentar detalhes e exemplos que as fundamen-
tem.  

4 CONCLUSÃO que resuma as ideias principais do texto e reitere, de forma clara, a 
opinião do candidato. 

5. Redigir o rascunho. 

6. Rever a ortografia, a pontuação, a organização e o registo da linguagem, que 
deve ser cuidada. 

7. Copiar o texto para a folha de respostas. 
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Atividade 27 – Texto a partir de tópicos – Apresentar argumentos 

O enunciado seguinte corresponde ao terceiro tópico da Parte 2 do modelo de exame 
disponibilizado na página do CAPLE. Propõe ao candidato que apresente argumentos 
ou a favor ou contra dar-se tanta atenção à defesa dos direitos dos animais quando 
tantas pessoas vivem hoje em condições de pobreza e precariedade.  

A. Leia atentamente o enunciado e redija o texto solicitado. 

C// Não acha que é desumano e pouco razoável dar tanta atenção à proteção dos direitos 
dos animais, numa altura em que há tantas pessoas a viver no limiar da pobreza, em condi-
ções precárias e sem ninguém se preocupar com elas? 

Apresente os seus argumentos contra ou a favor. 

B. Agora, leia em baixo as sugestões que lhe são dadas para a redação bem-
sucedida de um texto argumentativo. 

C. Se necessário, rescreva o texto em conformidade com essas sugestões.  

As tarefas propostas nas Atividades 26 e 27 são semelhantes, mas enquanto a primeira 
testa a capacidade do candidato de expor uma opinião sobre determinado tema, a segun-
da testa a sua capacidade de argumentação, ou seja, a capacidade de apresentar uma 
posição/tese sobre determinado assunto, fundamentá-la com factos, exemplos, estudos, 
etc. e convencer o leitor de que esses argumentos são válidos e, como tal, a tese é verda-
deira. 

Por outras palavras: contrariamente ao texto de opinião produzido na Atividade 26, o texto 
argumentativo exigido pela Atividade 27 não pode apenas apresentar a opinião do autor 
sobre um determinado assunto; tem também de convencer o leitor da validade do raciocí-
nio desenvolvido ao longo do texto. Deve ainda ser escrito na terceira pessoa. 

Para redigir um bom texto argumentativo são essenciais os seguintes aspetos: 

1. A escolha e ordenação dos argumentos. 
4 Escolher argumentos pertinentes e coerentes para demonstrar a veracidade da 

tese do autor; 

4 Apresentar os argumentos de forma lógica e articulada; 

4 Recorrer a exemplos, citações, analogias, relações de causalidade e algumas 
figuras de estilo (ex. metáforas, comparações, anáforas, etc.) 

4 Organizar os argumentos por ordem crescente de importância. 
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2. A adequação do texto ao objetivo e ao destinatário. 

Neste caso, a pergunta colocada ao candidato coloca dois objetivos possíveis para 
o texto: 

4 Convencer o leitor de que é verdadeira a tese implícita na pergunta, ou seja, 
que é desumano e pouco razoável dar tanta atenção à defesa dos direitos dos 
animais quando tantas pessoas veem os seus direitos humanos ameaçados pe-
la pobreza e pela precariedade. 

4 Convencer o leitor de que, apesar da pobreza e da precariedade em que tan-
tas pessoas vivem, não é desumano nem pouco razoável dar tanta atenção à 
defesa dos direitos dos animais. 

No que diz respeito aos destinatários, é importante que o candidato tenha o cui-
dado de usar referências de conteúdo que possam ser interpretadas corretamente. 
Neste caso, considerando que os destinatários são avaliadores de língua portugue-
sa, será importante que o candidato procure usar argumentos compreensíveis à luz 
da realidade do mundo falante desta língua.  

3. A articulação e progressão do discurso. 
4 Desenvolver o raciocínio de forma gradual. 

4 Estruturar e ordenar corretamente as frases. 

4 Usar corretamente os articuladores do discurso para reiterar e reafirmar, refu-
tar, exemplificar, estabelecer conexões de tempo, referenciar espaço, indicar 
ordem, expressar hipótese, estabelecer conexões de causa e de consequência, 
etc. 

4 Evitar repetições desnecessárias, recorrendo, por exemplo, a mecanismos ana-
fóricos e ao uso de sinónimos.  

No contexto da componente de Produção e Interação Escritas, propõe-se que o candidato 
siga as seguintes etapas de elaboração do seu texto argumentativo: 

1ª Etapa – Reflexão  
4 Identificar exatamente qual a posição/tese relativamente à qual deve apresen-

tar argumentos a favor ou contra (ver Ponto 2). 

4 Tomar nota de possíveis argumentos a favor ou contra a tese enunciada.  

4 Optar por adotar a posição contra ou a posição a favor, sabendo que, em prin-
cípio, a posição que reunir mais argumentos será a mais fácil de defender. 

2ª Etapa – Plano do texto 

4 INTRODUÇÃO – Um parágrafo único no qual o candidato assume uma posição e 
clarifica a posição/tese que vai defender. 
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4 CORPO DO TEXTO – Dois ou três parágrafos, encadeados por articuladores do 
discurso, onde se enumeram os argumentos e os contra-argumentos da tese 
seguidos de exemplos, citações, etc.  

4 CONCLUSÃO – Um parágrafo apenas, onde se retoma a tese inicial e se conclui 
o raciocínio. 

3ª Etapa – Redação e revisão do texto 

4ª Etapa – Transposição do texto para a folha de respostas.  

Atividade 28 – Reescrita de frases 

Em baixo, transcreve-se o enunciado da Parte 3 do modelo da componente disponibili-
zado no portal do CAPLE. 

PARTE 3 // Questões 1 – 10 
Reescreva as frases, iniciando-as com a(s) palavra(s) dada(s). 
Escreva as frases na folha de respostas.  

1. Convinha que terminássemos o projeto a tempo de podermos concorrer. // Era... 
2. As decisões da direção poderão ter um impacto muito negativo. // É possível... 
3. Como o tempo não estava famoso, acabaram por adiar a viagem. // A viagem... 
4. Não sendo propriamente um mar de rosas, a situação está melhor do que prevía-

mos. // Apesar de... 
5. No caso de saírem na nova estação do metro, vejam os painéis de azulejos. // 

Se... 
6. “Só podia ter sido o Pedro o autor de tamanha façanha!” // Quem... 
7. “Logo que terminarem as reuniões, vão à secretaria.” // Assim que... 
8. Andando pela cidade, todos se apercebem de como a calçada lisboeta é variada. 

// Ao... 
9. Se não tivessem estado todos, a reunião não se teria realizado. // Caso... 
10. Avisámo-la repetidamente que não metesse a foice em seara alheia, mas ela não 

quis ouvir. // Por ... 

A. Reescreva as frases conforme indicado no enunciado.  

Parte 3 
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B. Compare as suas respostas com as propostas de reescrita apresentadas em se-
guida e sublinhe as alterações verificadas relativamente à frase original. 

1. Era conveniente terminarmos o projeto a tempo de podermos concorrer. 

2. É possível que as decisões da direção tenham um impacto muito negativo. 

3. A viagem acabou por ser adiada porque / visto que / pois o tempo não estava 
famoso. 

A viagem acabou por ser adiada, uma vez que o tempo não estava famoso. 

4. Apesar de não ser um mar de rosas, a situação está melhor do que prevíamos. 

Apesar de a situação estar melhor do que prevíamos, não é um mar de rosas. 

5.  Se saírem na nova estação do metro, vejam os painéis de azulejos. 

6. “Quem mais podia ter sido o autor de tamanha façanha senão o Pedro!” 

7. “Assim que terminem as reuniões, vão à secretaria.” 

8. Ao andar pela cidade, todos se apercebem de como a calçada lisboeta é vari-
ada. 

9. Caso não tivessem estado todos, a reunião não se teria realizado. 

Caso alguém tivesse faltado, a reunião não se teria realizado. 

10. Por muito que a tenhamos avisado repetidamente para não meter a foice em 
seara alheia, ela não quis ouvir. 

C. Indique quais das seguintes estratégias de reescrita foram utilizadas em B, indi-
cando os números das frases correspondentes. Se necessário, inclua mais estra-
tégias. 

Estratégia de reescrita Frases 

(a) Mudança de classe de palavra (por exemplo, verbo F adjetivo)  

(b) Mudança de tempos e modos verbais  

(c) Voz verbal (ativa F passiva ou passiva F passiva)  

(d) Inversão da ordem das orações   

(e) Substituição de tempo verbal simples F composto  

(f) Mudança de discurso direto F indireto  

(g) Substituição de palavra por locução com o mesmo sentido   

(h) Substituição de locução por palavra com o mesmo sentido  

(i)   
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D. No âmbito da Atividade 4 (Capítulo 1, p. 35), foi-lhe sugerido que elaborasse 
uma lista dos conteúdos gramaticais propostos em Camões (2017) para o nível 
C1.  

 

Se ainda não a elaborou a listagem, faça-o agora, pois os conteúdos 
gramaticais mais recorrentes na Parte 3 da componente são os con-
teúdos gramaticais previstos para o nível C1 no Inventário de Gra-
mática do Referencial Camões. 

 

 
Depois, releia as frases usadas para ilustrar cada um dos conteúdos da lista e 
reescreva todos os exemplos passíveis de reescrita usando as estratégias enu-
meradas em C. Confira as suas respostas com a ajuda de docente de língua por-
tuguesa. 

Para um candidato ser bem-sucedido nesta parte da componente, não basta que a 
frase reescrita seja gramaticalmente correta; é obrigatório que esta mantenha exata-
mente o mesmo sentido da frase original. Para o efeito, o candidato deve prestar aten-
ção a todos os pormenores de sentido e evitar respostas meramente formais, sem liga-
ção com o significado da frase original.  
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DAPLE – Produção e Interação Escritas – Modelo de Folha de Respostas 

 
N.º de palavras ____________ 

 

Parte 1 – Escreva aqui o seu texto. 
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Parte 1 – Continuação 
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DAPLE – Produção e Interação Escritas – Modelo de Folha de Respostas 

Tópico: __________________________ Nº de palavras: _______________________ 

Parte 2 – Escreva aqui o seu texto. 
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DAPLE – Produção e Interação Escritas – Modelo de Folha de Respostas 

 

 

Parte 2 – Continuação 
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DAPLE – Produção e Interação Escritas – Modelo de Folha de Respostas 
 
 

Parte 3 

 

1  
  
  

   

2  
  
  

   

3  
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5  
  
  

   

6  
  
  

   

7  
  
  

   

8  
  
  

   

9  
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Informações gerais 

Horário: 12h30 às 13:10 (horário local do LAPE) 

Duração:  40 minutos 

Material fornecido pelo LAPE: 
4 Enunciado (até 4 páginas) 
4 Folha de respostas (1 página) 
4 Folhas de rascunho 

da responsabilidade do candidato: 
4 Lápis e borracha para marcar/corrigir as respostas na folha de respos-

tas.  

Especificidades de aplicação da componente 

A componente de Compreensão do Oral segue as mesmas etapas de aplicação que as res-
tantes componentes (ver Capítulo 2, p. 44), mas apresenta as seguintes especificidades:  

Audição da gravação 

4 A componente assenta na audição de uma gravação que, uma vez iniciada, não pode 
ser interrompida. 

4 A gravação começa com as informações e instruções inscritas na folha de rosto do enun-
ciado da componente. 

4 Depois, antes de cada texto, há um minuto de silêncio na gravação para permitir a leitura 
das respetivas questões no enunciado. 

4 Os candidatos ouvem cada um dos textos duas vezes. 

4 Entre a primeira e a segunda audição de cada texto, há um sinal sonoro. 

4 Os candidatos devem responder às questões enquanto ouvem os textos ou no fim de 
cada audição, registando as respostas no enunciado ou na folha de rascunho. 

Confirmação das respostas 

4 No final da audição de todos os textos, os candidatos têm 5 minutos para passarem 
todas as respostas para a folha de respostas. Para o efeito, devem usar um lápis. 

4 A componente termina quando se ouve a palavra FIM na gravação.  
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Formato da componente 

Questões Tipo de Tarefa 

25 
(Questões 1 a 25) 

Escolha múltipla 
(3 opções) 

FIGURA 13: Formato da componente de Compreensão do Oral 

Contrariamente às restantes componentes, a Compreensão do Oral não tem um número 
fixo de textos e nem sempre se divide nas 3 partes ilustradas no modelo da componente 
disponibilizado na página eletrónica do CAPLE. Apenas o número e tipo das questões é 
sempre igual: 25 questões de escolha múltipla. 

Conforme informação disponibilizada na página do CAPLE, a componente de Compreensão 
do Oral do DAPLE avalia se: 

“Em situações de comunicação do quotidiano, os utilizadores do português são capa-
zes de: 

4 compreender conversas/discussões informais, sobre temáticas de natureza não 
previsível; 

4 compreender a maior parte dos textos televisivos e radiofónicos, nomeadamente 
debates, entrevistas, programas de entretenimento, da atualidade sociopolítica, 
cultural e económica e eventualmente relativos a um universo de referência abs-
trato, quando previsível, podendo não compreender questões complexas/minú-
cias relativos à história social e cultural de uma comunidade ou de uma época; 

4 compreender filmes e peças de teatro, podendo ainda ter dificuldades devido ao 
ritmo de elocução, à pronúncia, ao léxico e às referências socioculturais. 

Em situações de comunicação relativas ao estudo e ao trabalho, os utilizadores do 
português são capazes de: 

4 compreender o conteúdo informativo de um seminário/conferência/aula/reunião 
de trabalho, embora, em presença de pronúncias menos padronizadas, alusões 
culturais, piadas, questões desconhecidas ou muito complexas, seja possível haver 
dificuldades.” 

Em http://caple.letras.ulisboa.pt/pages/view/14 [consultado a 5 de dezembro de 2018] 
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Enunciado e folha de respostas 

Os candidatos podem descarregar o modelo oficial do enunciado escrito da componente 
através da plataforma do CAPLE em http://caple.letras.ulisboa.pt/files/exem-
plos/DAPLE_CL.pdf . O enunciado é constituído pela página de rosto e três páginas de tare-
fas. Todas as páginas são numeradas e a última termina com a palavra FIM.  

A componente áudio do enunciado, ou seja, o ficheiro com base no qual os candidatos 
respondem às questões apresentadas no enunciado escrito, pode também ser descarregada 
através da plataforma do CAPLE em http://modlr.org/CAPLE/DAPLE_CO_EXEMPLO.mp3. 
Independentemente do número de textos que o compõem, o ficheiro áudio obedece, nor-
malmente, à organização apresentada em seguida na Figura 14.   

 

 
FIGURA 14: Organização do ficheiro áudio da componente de Compreensão do Oral 

No caso particular do ficheiro associado ao modelo da componente disponibilizado pelo 
CAPLE, a estrutura é a que se explicita, na página seguinte, na Figura 15. 

As respostas são obrigatória e exclusivamente registadas na folha de respostas distribuída 
para o efeito. Esta divide-se em três partes: 

4 Cabeçalho – Inclui o código do LAPE, o código do candidato e códigos de leitura ótica.  

4 Instruções – Indicam o material de escrita e explicitam o método de preenchimento 
dos espaços reservados às respostas.  

4 Espaço reservado às respostas – A configuração segue, normalmente, o formato que 
se apresenta na página 136, neste capítulo. 

Reitera-se que os candidatos só podem escrever no espaço reservado às respostas. A es-
crita em qualquer outra parte da folha de respostas implica a anulação da componente. 
Não são consideradas as respostas registadas no enunciado ou na folha de rascunho.  

Informações 
e 

Instruções
(01:07)

Texto 1
Leitura das 
questões 
(01:00)

Texto 1
1ª audição

Sinal sonoro
Texto 1

2ª audição

Texto 2
Leitura 

das 
questões 
(01:00)

Texto 2
1ª audição

Sinal 
sonoro

Texto 2
2ª audição

...

Confirmação 
das 

respostas 
(05:00)
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 Texto Início 
(minutos) 

Fim 
(minutos) 

Introdução (01:07) 00:00 01:07 

Texto 1 ¾ Leitura das questões 01:10 02:21 
(01:20) ¾ 1ª audição 02:22 03:39 

 ¾ 2ª audição 03:45 05:10 
Texto 2 ¾ Leitura das questões 05:15 06:24 
(01:35) ¾ 1ª audição 06:25 08:00 

 ¾ 2ª audição 08:05 09:40 
Texto 3 ¾ Leitura das questões 09:53 11:01 
(03:40) ¾ 1ª audição 11:02 14:42 

 ¾ 2ª audição 14:50 18:30 
Texto 4 ¾ Leitura das questões 18:43 19:52 
(03:30) ¾ 1ª audição 19:54 23:26 

 ¾ 2ª audição 23:35 27:08 
Texto 5 ¾ Leitura das questões 27:18 28:27 
(03:13) ¾ 1ª audição 28:28 31:43 

 ¾ 2ª audição 31:48 35:00 

Confirmação das respostas (05:00) 35:01 40:00 

FIGURA 15: Índice do ficheiro áudio associado ao modelo oficial da componente disponibilizado pelo CAPLE 

Géneros textuais mais utilizados 

Os textos orais utilizados na componente de Compreensão do Oral: 

4 Incluem os formatos e contextos comunicacionais previstos para o Nível C1 (ver des-
critores e tipologias textuais apresentados no Capítulo 1); 

4 Implicam um ou mais interlocutores e podem ser autênticos ou produzidos pelo 
CAPLE.  

Os géneros textuais mais recorrentes na componente têm sido os seguintes: 

   
Conversas face-a-face Conversas telefónicas Notícias e entrevistas 

(televisivas e radiofónicas) 
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Os textos referentes a conversas (telefónicas ou face-a-face) tendem a ser produzidos e gra-
vados pelo próprio CAPLE. No caso das notícias, entrevistas e rubricas televisivas e radiofó-
nicas há uma maior probabilidade de os examinadores recorrerem a excertos de textos au-
tênticos, ou seja, excertos de programas reais de rádio e/ou de televisão.  

A duração dos textos é variável, oscilando entre o minuto e meio e os três ou quatro minutos 
por texto.  

Tipicamente, as temáticas estão relacionadas com grandes temas da atualidade contempo-
rânea, em Portugal e no mundo. Alguns dos temas mais recorrentes incluem os seguintes: 

4 Tecnologia e ciência 
4 Educação 

4 Ambiente  
4 Vida diária 

4 Saúde e bem-estar 
4 Viagens e lazer 

Classificação do desempenho do candidato 

O candidato recebe um ponto por cada resposta correta, mas alguns itens de resposta po-
derão ter pesos diferenciados na classificação final, pelo que esta é calculada através de uma 
soma ponderada dos pontos obtidos pelo candidato. 

A correção das respostas dos candidatos, à semelhança do que acontece com a componente 
de Compreensão da Leitura, é realizada através de leitura mecanográfica das folhas de res-
posta.  

Por essa razão, é particularmente importante que o candidato preencha a folha de respostas 
em estrita conformidade com as instruções e não escreva rigorosamente nada fora dos espa-
ços reservados às respostas. 

Dicas gerais de preparação  

 

Descarregue o modelo de enunciado da componente e respetivo 
ficheiro áudio, ambos disponibilizados na página eletrónica do 
CAPLE, e familiarize-se com formato. Atente no que lhe é pedido 
em cada caso e no tipo de informação fornecida no enunciado es-
crito, por um lado, e na gravação, por outro. Se souber o que es-
perar, estará mais confiante no dia do exame. 

 
Use as tarefas propostas no modelo da componente para avaliar 
se o seu ritmo de leitura dos enunciados escritos se adequa ao 
tempo disponibilizado para o fazer (1 minuto) e se consegue res-
ponder a todas as questões durante a primeira audição de cada 
texto. Será mais fácil gerir o tempo disponível no dia do exame.  
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Ouça diariamente programas de rádio e de televisão em língua 
portuguesa, especialmente programas de entrevista e reportagem 
e rubricas sobre cultura, tecnologia, viagens e vida moderna. Al-
guns textos usados na componente são excertos deste tipo de 
programas.  

 

Atente nas marcas próprias do discurso oral - hesitações, oscilações na ento-
ação e tom de voz, pronúncia de alguns sons em função do contexto em que 
ocorrem, etc. - e reflita sobre a sua interferência na compreensão do texto. 

 
Durante o período de preparação para o exame, dedique o mí-
nimo de uma hora por semana à transcrição de discurso oral e à 
tomada de notas durante intervenções orais. Ambas permitem 
trabalhar aspetos essenciais para o seu sucesso nesta componente 
do exame. Por exemplo:  

4 a memória de curto prazo 
4 o ritmo de processamento de informação 
4 a consciência fonológica da língua 
4 a capacidade de antecipar informação, etc. 

Tenha presente que, em média, precisará de 4 minutos para transcrever cada minuto de 
áudio, o que significa que, em 60 minutos, deverá conseguir transcrever 15 minutos de 
áudio, aproximadamente. Pode fazê-lo a partir de um único texto oral ou de vários textos 
com menor duração.  

 
EuroNews - https://pt.euronews.com/  
Recurso particularmente útil enquanto fonte de textos orais para transcrição. Cada 
notícia é, normalmente, acompanhada pela respetiva transcrição. Assim, o candi-
dato pode, de forma autónoma, verificar se transcreveu corretamente o texto. 

 Podcasts Fundação Francisco Manuel dos Santos - https://www.ffms.pt/podcasts 
Conjunto de dezenas de conferências sobre grandes temas da atualidade portu-
guesa e mundial que pode usar para atividades de tomada de notas.  

 Fronteiras XXI - https://fronteirasxxi.pt/ 
Programa de debate sobre grandes temas da atualidade. Resulta de uma parceria 
entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a RTP. 
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Veja cinema contemporâneo em português. Não são usados ex-
certos de filmes na componente, mas este é um género que con-
tém referências culturais e usos linguísticos muito comuns no dis-
curso oral e, portanto, comuns também nos géneros textuais usa-
dos na componente. 

 
Ver Anexo 4 (pp. 168 a 172) 

 

 Cinema Português - http://www.cinemaportugues.info/ 
A página inclui vídeos promocionais, sinopses e fichas técnicas da maioria dos fil-
mes recentemente produzidos em Portugal.  

 Cinemax - http://www.rtp.pt/cinemax/?headline=18&visual=5&tm=36  
O portal inclui não só vídeos promocionais, sinopses e fichas técnicas, mas também 
notícias, críticas, passatempos, lista de filmes em cartaz e ligação para programas 
de rádio (Magazine e Sala 1) e de televisão (Cinemax) sobre cinema. 

Estratégias durante a componente 

4 Lembre-se de que a gravação não pode ser interrompida depois de iniciada. Mantenha-
se atento desde o primeiro segundo e avance na leitura do enunciado ao ritmo das in-
dicações constantes da gravação. A mais breve distração pode ser o suficiente para per-
der informação importante sobre os textos. 

4 Leia os enunciados das questões sobre cada texto durante o minuto reservado para o 
efeito na gravação. Se terminar a leitura antes do tempo, releia o enunciado, confirme 
as palavras/ideias-chave, tente antecipar o máximo de informação que conseguir sobre 
o tema e tipo de texto que vai ouvir, mas NÃO avance para a leitura do enunciado do 
texto seguinte. É muito fácil distrair-se e perder o início da 1ª audição do texto. 

4 Use os enunciados das questões sobre cada texto para antecipar o máximo de informa-
ção sobre ele. Por exemplo, tema, tipo de texto, intervenientes, situação, extensão do 
texto, ritmo provável de elocução, contexto e circunstâncias de enunciação, ordem pro-
vável pela qual a informação será apresentada, etc. 

 
Ver Atividade 35A (pp. 126-127) 
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4 Durante a leitura do enunciado, sublinhe as palavras-chave e sintetize o objetivo de cada 
questão em não mais de 3 ou quatro palavras. Isso permite-lhe identificar, com maior 
facilidade, as palavras e ideias a que terá de estar atento durante a audição.   

 
Ver Atividade 35B (pp. 127-128) 

4 Lembre-se de que as questões sobre cada texto seguem a mesma ordem pela qual a 
informação é apresentada na gravação. Para além disso, algumas das palavras-chave do 
enunciado também ocorrem na gravação, o que facilita a tarefa de identificar o seg-
mento de texto objeto de cada questão.  

4 Durante a 1ª audição, selecione SEMPRE uma opção de resposta e tome nota de qual-
quer informação que lhe pareça relevante para a compreensão do texto que está a ouvir. 

4 Confirme as suas respostas durante a 2ª audição dos textos. Mesmo que esteja absolu-
tamente convicto de que acertou todas as respostas, não avance para a leitura das ques-
tões sobre o texto seguinte. Após a 2ª audição terá 1 minuto especificamente reservado 
para o fazer e poderá relê-las durante cada uma das duas audições.  

4 Durante os 5 minutos reservados à passagem das respostas para a folha respetiva, não 
é conveniente alterar respostas. Aquelas que selecionou imediatamente após as audi-
ções dos textos têm sempre maior probabilidade de estarem corretas do que aquelas 
que venha a selecionar nesta fase final. 

4 Se não tiver selecionado uma opção de resposta para alguma questão, faça-o durante 
os 5 minutos finais da componente. Se acertar, receberá um ponto; se errar, não obtém 
o ponto, mas também não sofre qualquer penalização.  

4 Lembre-se de que apenas serão contabilizadas as respostas constantes da folha de res-
posta. Certifique-se de que as opções de respostas que aí selecionou para cada questão 
são as mesmas que assinalou no enunciado durante as audições. 

4 Quando ouvir a palavra FIM na gravação, deve preparar-se para entregar aos vigilantes 
todo o material que lhe foi facultado, ou seja, o enunciado, a folha de respostas e a folha 
de rascunho.  

 

As atividades que se seguem não refletem o tipo de tarefas utilizadas na componente de 
Compreensão do Oral do DAPLE. Têm como principal objetivo consciencializar o candi-
dato de que a compreensão da oralidade vai além da mera descodificação de significados 
e implica um processo contínuo de inferências e formulação de hipóteses e o recurso a 
múltiplas estratégias de processamento automático da informação.   
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Atividade 29 – Explorar a programação radiofónica e televisiva 

A. Regra geral, os programas de rádio e de televisão enquadram-se numa das seguintes 
categorias 

4 Notícias  
4 Debate/Opinião 
4 Entrevista 
4 Reportagem 

4 Ciência e Tecnologia  
4 Artes e Cultura 
4 Música 
4 Cinema 

4 Literatura 
4 Entretenimento  
4 Humor 

 
Com o contributo de um colega mais experiente ou de um professor, consulte as 
grelhas de programação das estações de rádio e de televisão indicadas no Anexo 4 
(pp. 168 a 172) e tome nota de um programa por categoria para acompanhar regu-
larmente durante a sua preparação para o DAPLE. 

Por exemplo: 

Categoria Programa Canal / Estação Horário 

Notícias    

Debate/Opinião    

Entrevista    

Reportagem    

Ciência e Tecnologia    

Artes e Cultura    

Música    

Cinema    

Literatura    

Entretenimento    

Humor    

 

 

No dia do exame terá de dividir a sua atenção entre a audição dos textos 
e a leitura do enunciado das questões. Se a sua profissão e o fuso horário 
em que se encontra o permitirem, ouça alguns dos programas em direto, 
enquanto realiza outras atividades. É uma boa forma de trabalhar a auto-
matização da sua capacidade de dividir a atenção entre várias atividades. 
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Atividade 30 – Trabalhar a memória de curto prazo – Transcrever frases 

No dia do exame, contrariamente ao que acontece na presente atividade, o candidato não 
pode pausar, recuar, avançar ou repetir a gravação conforme lhe seja conveniente para 
compreender o texto e responder às questões.  

É essencial que o candidato seja capaz de reter na memória as ideias-chave de cada texto 
durante o curto período de tempo que medeia entre a leitura do enunciado e o final da 2ª 
audição.  

A memória de curto prazo é, portanto, fundamental para o sucesso na componente de 
Compreensão do Oral do DAPLE, pois dela depende a capacidade de recordar a mensa-
gem principal e os pormenores centrais do texto sobre os quais incidem as perguntas.  

A presente atividade e as Atividades 31 e 32 têm como objetivo ajudar o candidato a 
treinar a memória de curto prazo, com vista ao desenvolvimento de estratégias próprias 
que permitam utilizá-la com proveito no dia do exame.   

A. Peça a várias pessoas com um nível avançado de proficiência em português que es-
crevam 10 frases que considerem provocadoras, engraçadas ou inspiradoras. 

B. Peça a cada pessoa que leia as frases em voz alta. Grave as leituras com o seu tele-
fone. Idealmente, deverá gravar cada frase num ficheiro separado. Não é importante 
registar quem escreveu originalmente cada frase. 

C. Ouça aleatoriamente as frases, seguindo os seguintes passos para cada uma: 

4 Ouvir a frase uma vez (1ª audição) 
4 Repetir mentalmente a frase e pensar sobre o seu significado 
4 Escrever a frase sem ouvir novamente a gravação 
4 Ouvir novamente a frase (2ª audição) e verificar a sua resposta.  

 

Em alternativa, a etapa C da atividade pode consistir nos seguintes passos: 

4 Ouvir a frase uma vez (1ª audição) 
4 Repetir a frase e gravar a repetição 
4 Transcrever a frase que gravou 
4 Ouvir a frase original (2ª audição) e verificar se coincide com a gravação e transcri-

ção que fez. 

Ambas as versões da atividade foram adaptadas de Wilberg (1994). 



5. A componente de Compreensão do Oral (CO) 

 121 
 

 

Atividade 31 – Trabalhar a memória de curto prazo – Tomar notas  

O candidato pode também treinar a retenção de informação na memória de curto prazo 
através da tomada de notas de palavras-chave do texto e posterior reconstrução das ideias-
chave e redação do respetivo resumo do texto. Esse é o objetivo da presente atividade, 
que pode ser reproduzida com qualquer outro texto oral, desde que não ultrapasse a du-
ração máxima prevista para os textos da componente (cerca de 4 minutos). Ultrapassada 
essa duração, a memória de curto-prazo deixa de ser eficaz. 

A. Aceda ao vídeo “Lembretes ecológicos”, um episódio da rubrica Minuto Verde, da 
RTP, disponível em http://ensina.rtp.pt/artigo/post-it-e-ambiente/ e prepare papel 
e lápis para tirar notas. 

B. Faça a 1ª audição do texto, tomando notas das palavras-chave. 

C. Leias as notas que tomou e escreva um breve resumo das ideias principais do texto. 

D. Faça a 2ª audição do texto para conferir se incluiu todas as ideias principais no seu 
resumo. Se subsistirem quaisquer dúvidas, ouça novamente o texto ou compare com 
a transcrição que se apresenta em seguida.  

A utilização dos chamados post-its no nosso dia-a-dia já se generalizou há algum tempo, e 
é costume tê-los na nossa secretária - seja no trabalho, em casa, na escola – para tomarmos 
notas, para apontarmos tarefas a não esquecer.  

Mas a verdade é que este não é o método mais amigo do ambiente, pois raramente pre-
enchemos um post-it até à exaustão e, portanto, acabamos por - se calhar - fazer um pe-
queno rabisco e deitá-lo fora logo de seguida. Hoje, damos dois exemplos de como pode 
tirar as suas notas e marcar os seus lembretes de uma forma mais ecológica.  

Por um lado, pode utilizar as novas tecnologias e adicionar um lembrete ao seu telemóvel 
– marcando para determinada hora, para determinado dia – e, assim, de certeza, que não 
se esquecerá de fazer essa tarefa. Por outro lado, não compre novos cadernos e recorra às 
suas folhas usadas da impressora para fazer blocos novos, originais e que não implicam 
qualquer produção de resíduos. 

 

Repita a atividade com outros textos à sua escolha, aumentando progressivamente a du-
ração de cada um.  
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Atividade 32 – Trabalhar a memória de curto prazo – Transcrever textos 
orais 

A transcrição integral de textos orais é outra forma de treinar a memória de curto prazo, 
pois exige que sejamos capazes de reconhecer as palavras que ouvimos e de nos lembrar-
mos delas durante o tempo necessário à sua transcrição. Em média, conseguimos manter 
até 7 palavras em memória de curto prazo.  

Com a prática, passamos também a ser capazes de agrupar essas palavras em unidades de 
sentido e a manter até 7 dessas unidades de sentido em memória de curto prazo. Isto 
significa que, podemos já não nos lembrar das palavras exatas que ouvimos, mas lem-
bramo-nos da ideia expressa por elas.  

O objetivo da presente atividade é ajudar o candidato a treinar a sua memória de curto 
prazo com vista a ser capaz de reconhecer e reter, não só as palavras individuais, mas 
também as unidades de sentido (ideias) que terá de identificar em cada texto da compo-
nente de Compreensão do Oral. 

A. Aceda a https://www.rtp.pt/play/p2936/e270571/90-segundos-ciencia e descarre-
gue o episódio nº 54 do programa 90 segundos de ciência, emitido pela Antena 1 
no dia 3 de fevereiro de 2017. 

B. Abra o ficheiro no seu computador ou dispositivo móvel e carregue PLAY, pausando-
o para fazer a transcrição sempre que sinta ter atingido a quantidade máxima de 
palavras que consegue reter em memória de curto prazo.  

É provável que, no início, sinta necessidade de pausar a gravação a cada 3 ou 4 palavras, 
mas deve resistir à tentação de se manter nessa área de conforto e ir aumento o número 
de palavras que ouve antes de cada pausa.  Mesmo que não compreenda uma palavra ou 
se esqueça de alguma das palavras que ouviu, não recue a gravação para ouvir novamente. 
Carregue PLAY e continue a transcrição.  

É indiferente se faz a transcrição em formato digital ou manuscrito, mas é importante mudar 
de linha sempre que transcrever um novo segmento de texto. Assim, terá uma noção mais 
clara da sua evolução ao longo da atividade e dos fatores que poderão interferir com o 
número de palavras que consegue transcrever em cada caso.   

C. Ouça novamente o texto e, sem pausar a gravação, verifique a sua transcrição, fa-
zendo as correções necessárias e refletindo sobre as razões que as motivaram (ex.: 
não transcrevi uma palavra; transcrevi uma palavra diferente da palavra na gravação, 
fiz uma previsão sobre o excerto seguinte que não se confirmou, etc.). 
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D. Sem ouvir novamente o texto ou reler a sua transcrição, responda sinteticamente às 
perguntas seguintes: 

1. Que exemplos de profissões de sonho são referidos no texto? 

2. O que leva cada vez mais jovens a escolherem estas profissões?  

 

Consulte a página do EuroNews e selecione alguns textos para transcrever. Para verifica-
ção, consulte as transcrições respetivas apresentadas junto dos textos.  

Atividade 33 – Ganhar consciência das marcas próprias da oralidade 

A. Compare a transcrição seguinte com a versão corrigida da transcrição que fez na 
atividade anterior e introduza as correções adicionais que sejam necessárias ao nível 
da pontuação. 

O meu nome é Vítor Sérgio Ferreira, sou sociólogo e faço investigação no Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O projeto chamava-se “Tornar novas profis-
sões de sonho realidade” e o objetivo fundamental deste projeto era tentar ver quais eram 
as motivações de cada vez mais jovens aderirem e serem cativados para algumas profissões 
que - não sendo propriamente profissões novas – tiveram, nos últimos tempos, um maior 
prestígio, foram objeto de um investimento em termos de prestígio social. Estamos a falar 
de jovens que começam por ser os DJs das festas dos amigos e a obter algum reconheci-
mento por isso ou que estão a jogar futebol na rua e obtêm algum reconhecimento por 
isso...  

O que começa por motivar é, de facto, o gosto, ou seja, o prazer que este tipo de ativida-
des proporciona ao jovem ao exercê-la, ao fazê-la, ao praticá-la. Essa, de facto, é a primeira 
grande motivação, o que fará apertar o gatilho de pensar como um potencial de empre-
gabilidade; é ter consciência – há um momento na vida em que se começa a pensar e a ter 
alguma consciência - de que eu posso ganhar dinheiro com isto e, eventualmente, posso 
começar a equacionar esta atividade em termos profissionais.   

B. Releia a transcrição ao mesmo tempo que ouve novamente o texto e assinale, a lápis, 
todos os casos em que detete uma discrepância entre aquilo que ouve e aquilo que 
lê. 
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C. Atente nas discrepâncias que assinalou anteriormente e, recorrendo a cores diferen-
tes, destaque exemplos de discrepâncias associadas a: 

4 Uso de tempos verbais  
4 Repetição de termos 
4 Diferenças entra a ortografia e a pronúncia  
4 Concordância de género 
4 Colocação de pronome reflexo  

D. Partindo do que aprendeu nas atividades realizadas até ao momento, elabore uma 
lista das características específicas dos textos orais que podem ser usadas para faci-
litar a compreensão desse tipo de textos em contexto de exame. Discuta a lista com 
colegas e/ou docente de PLE.  

Atividade 34 – Focar a atenção nas informações-chave 

Contrariamente à convicção de muitos candidatos, não é necessário conhecer todas as 
palavras que ocorrem num texto para conseguir compreendê-lo. O que é necessário é que 
o candidato seja capaz de identificar as ideias/informações-chave do texto. Para o efeito, 
o candidato pode recorrer às mesmas estratégias a que recorre quando ouve textos na sua 
língua materna. Por exemplo: 

Antes da audição (ver A) 
4 Partir de informação prévia sobre o texto para prever aspetos centrais do seu con-

teúdo. 

Durante a audição (ver B e C) 
4 Concentrar-se nas informações-chave do texto, em vez do significado das palavras 

individuais. 
4 Inferir os significados desconhecidos a partir da informação que consegue com-

preender. 
4 Reter as ideias principais na memória de curto prazo. 

Depois da audição (ver D) 
4 Reconstituir as ideias principais do texto que ouviu. 

A presente atividade tem como objetivo ilustrar o tipo de tarefas que o candidato poderá 
realizar com vista a trabalhar a sua capacidade de focar a atenção nas informações-chave 
de um texto oral.   
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A. Leia a descrição do áudio que vai ouvir mais adiante e procure prever as respostas 
para as perguntas 1 a 4. Pode registar até duas respostas por questão, mas não deve 
usar mais de duas a três palavras em cada uma. 

“Pedro Saint-Maurice, um investigador português a trabalhar nos Estados Unidos, está a 
estudar as recomendações sobre exercício físico, de forma a perceber se há alguma relação 
entre os níveis de exercício e o risco de mortalidade.”  

Em https://www.rtp.pt/programa/radio/p6613 [acedido a 07 de dezembro de 2018] 

1. Em que âmbito estará a ser realizada a investigação? 
2. Em que tipo de instituição estará a investigação a decorrer? 
3. Qual é a recomendação mais comum relativamente ao exercício físico? 
4. A que conclusões preliminares terá o investigador chegado? 

B. Aceda a https://www.rtp.pt/play/p2936/e376836/90-segundos-ciencia, ouça o epi-
sódio nº 509 do programa 90 segundos de ciência, emitido pela Antena 1 no dia 6 
de dezembro de 2018, e verifique se as suas previsões estão corretas. 

C. Ouça novamente o episódio e tome nota de não mais de 10 palavras ou expressões-
chave. 

D. Ouça mais uma vez o episódio. Durante a audição, complete as suas notas e, em 
seguida, procure reconstruir o texto original.  

E. Confronte o texto que produziu com a transcrição do mesmo que em seguida se 
apresenta. 

O meu nome é Pedro Saint-Maurice. Eu sou investigador de pós-doutoramento no Na-
tional Cancer Institute, nos Estados Unidos, e o meu trabalho de investigação foca-se nos 
benefícios da atividade física para a prevenção de doenças crónicas e também de mortali-
dade, com todas as causas: mortalidade por doenças cardiovasculares ou mortalidade por 
cancro. 

As recomendações para a atividade física nos Estados Unidos recomendam que as pes-
soas devem realizar 30 minutos de atividade física diária e que esses 30 minutos devem ser 
segmentados em períodos de, pelo menos, 10 minutos. E isto foi uma questão que des-
pertou muito o nosso interesse. Já existe, mais ou menos, há 30 anos nas recomendações, 
é assumido que é verdade, e o nosso grupo de investigação decidiu revisitar este pressu-
posto.  

E, então, foi aí que começou, mais ou menos em 2003, 2006. Existe este grupo, esta 
população americana, representativa dos Estados Unidos, de adultos que foi monitorizada 
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para a atividade física, foram acompanhados aproximadamente durante 7 anos e foi-nos 
possível saber durante esses 7 anos quem faleceu, quando é que faleceu, e a partir desse 
momento pudemos começar a tentar estudar a relação entre a atividade física que era feita 
e o risco de mortalidade, controlando para uma série de fatores.  

E foi isso que nos permitiu, realmente, perceber que os 30 minutos de atividade física 
-  ou mais - são benéficos, mas o mais interessante foi perceber que esses 30 minutos 
podem ser fracionados  em quantidades inferiores a 10 minutos, bem inferiores, dois, três 
minutos. Desde que o montante fosse igual, nós encontrámos que o risco da mortalidade 
era o mesmo. Todos os minutos contam, desde estacionar o carro e andar um pouco mais 
até ao local de trabalho, desde usar as escadas em vez do elevador, todos os minutos 
contabilizados como atividade física podem ser somados para os tais 30 e ter os benefícios 
que estão associados à atividade física. 

 

A atividade pode também ser realizada em colaboração com um ou mais colegas. Nesse 
caso, na etapa D, devem comparar as notas de cada um e só depois reconstituir o texto. 
Antes da etapa E, devem comparar os textos e introduzir as alterações necessárias.  

Independentemente da modalidade de realização (individual ou em grupo), o objetivo da 
atividade pode também ser alterado: produção de um resumo das ideias principais do 
texto, em vez da reconstituição do texto original. 

Atividade 35 - Usar enunciado das questões para antecipar informação 

Na componente de Compreensão do Oral, como nas restantes componentes do DAPLE, 
são sempre fornecidas pistas prévias ao candidato sobre o texto que vai ouvir.  

A primeira tarefa do candidato é reconhecer essas pistas e, a partir delas, antecipar infor-
mação útil à compreensão do texto, à semelhança do que faz em situações reais de comu-
nicação. 

O objetivo da presente atividade é levar o candidato a perceber o tipo de informação que 
pode antecipar sobre o texto a partir da análise do enunciado e sugerir algumas estratégias 
para o fazer.  

A. Consulte o modelo oficial da componente disponibilizado pelo CAPLE e leia os 
enunciados das questões de cada um dos textos. Para cada um deles: 
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1. Registe as previsões que conseguir fazer sobre: 

4 o género textual 
4 o objetivo do texto 
4 os intervenientes  
4 a duração 

4 o registo  
4 o tipo de informação referida 
4 as dificuldades esperadas 
4 ... 

2. Sublinhe, no enunciado, as pistas que lhe permitem prever essa informação. 

Por exemplo:  

 Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 Texto 5 

Género      

Objetivo      

Intervenientes      

Duração      

Registo      

Informação      

Dificuldades      

 
 
 

No DIA DO EXAME, durante o MINUTO RESERVADO À LEITURA DO 1º TEXTO: 

4 Use a folha de rascunho para desenhar a tabela. 

4 Vá tomando nota e atualizando a informação à medida que avança na leitura do 
enunciado e na audição dos textos.  

4 Seja o mais sintético possível para não perder mais tempo do que o estritamente 
necessário ao registo e atualização da informação. 

B. Releia os enunciados das questões que compõem o modelo da componente e, 
usando até quatro palavras, sintetize o tópico sobre o qual incide cada uma delas. 
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Por exemplo: 

 
Questão 1 História/tema do livro 

Questão 2 Conteúdo do cofre 

Questão 3 Chegada a Roma 

Questão 4  

Questão 5  

Questão 6  

Questão 7  

Questão 8  

Questão 9  

Questão 10   

Questão 11   

Questão 12  

Questão 13  

Questão 14  

Questão 15  

Questão 16  

Questão 17  

Questão 18  

Questão 19  

Questão 20  

Questão 21  

Questão 22  

Questão 23  

Questão 24  

Questão 25  
 

No dia do exame, anote o tópico de cada questão diretamente no enunciado, junto à 
questão respetiva. Assim, não terá necessidade de reler todo o enunciado para ter presente 
o que está a ser pedido e a informação a que deverá estar atento durante a audição. 
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Atividade 36 – Identificar “distrações” no enunciado das questões 

Uma vez identificadas as pistas no enunciado que permitem antecipar informação sobre o 
texto, a tarefa seguinte é avançar para a 1ª audição e selecionar a resposta correta para o 
maior número possível de questões.  

Para o efeito, o candidato deve estar particularmente atento às pistas e palavras-chave que 
identificou durante a leitura do enunciado e verificar se estas ocorrem na gravação com o 
mesmo sentido que ocorrem no enunciado. De facto, é comum os examinadores usarem 
palavras ou expressões nos enunciados das questões que: 

4 também ocorrem na gravação, mas a propósito de tópicos diferentes; 
4 são muito parecidas com palavras usadas no áudio, mas têm significados distintos.  

As opções que contêm estas palavras/expressões raramente são as respostas corretas para 
a questões a que dizem respeito, mas exigem que o candidato efetivamente compreenda 
aquilo que ouve e não se limite a discriminar auditivamente as palavras que se repetem no 
enunciado e na gravação e, em função disso, selecionar as respostas. Por outras palavras, 
estas opções funcionam como “distrações” para os candidatos menos atentos ou menos 
proficientes. A utilização de distrações é uma estratégia usada em ambas as componentes 
de compreensão. 

Atente-se, por exemplo, no enunciado da questão 4 do modelo da componente. Aí, surge 
a expressão “conta própria” associada à ideia de “ambiente favorável a aumentos salari-
ais”. No áudio, a expressão associada a esta ideia é parcialmente semelhante (“conta de 
terceiros”), mas o significado é o oposto. Um utilizador proficiente da língua poderá ter 
dúvidas relativamente a esta opção na 1ª audição do texto, mas na 2ª audição não deverá 
ter dificuldade em excluí-la como possibilidade de resposta correta. 

A. Ouça todos os textos do modelo da componente disponibilizado pelo CAPLE como 
se fosse o dia do exame e selecione o maior número possível de respostas durante 
a 1ª audição de cada texto.  

B. Confira as suas respostas com a chave de verificação que se segue.  

CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE RESPOSTAS DO MODELO OFICIAL DA COMPONENTE 

1B 
2A 
3C 
4A 
5C 

6B 
7A 
8A 
9C 
10A 

11B 
12B 
13C 
14B 
15C 

16B 
17C 
18C 
19A 
20A 

21C 
22A 
23A 
24C 
25B 
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C. Identifique, para cada uma das questões, a opção que, pelos motivos explicados na 
página anterior, funciona como “distração”, procurando explicitar a razão pela qual 
não pode ser considerada a resposta correta. Se necessário, ouça os textos nova-
mente, mas não consulte, ainda, as respetivas transcrições. 

Por exemplo:  

Questão  Opção  Explicação 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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Atividade 37 – Reconhecer sentimentos e atitudes 

Os textos orais usados na componente de Compreensão do Oral são tipicamente apresen-
tados apenas em formato áudio. Como tal, os candidatos não têm acesso a nenhum dos 
aspetos visuais que, normalmente, em situações autênticas de comunicação, nos ajudam a 
reconhecer sentimentos e atitudes nos nossos interlocutores, como os gestos e as expres-
sões faciais, por exemplo. 

Na componente de Compreensão do Oral, para conseguirem selecionar a resposta correta 
para as questões que incidem sobre o reconhecimento de sentimentos e atitudes dos fa-
lantes, ao ouvirem a gravação, os candidatos têm de prestar particular atenção a aspetos 
como:   

4 Tom de voz 
4 Ritmo de elocução 
4 Entoação 
4 Uso de expressões idiomáticas indicativas de sentimentos e atitudes. 

A. Releia os enunciados das questões sobre cada texto do modelo oficial da compo-
nente e identifique as questões cuja resposta exige o reconhecimento de sentimen-
tos ou atitudes de algum dos intervenientes. 

B. Ouça novamente os segmentos relevantes da gravação e, para cada um deles, enu-
mere as pistas verbais que o ajudaram a identificar a resposta correta. 

Por exemplo:  

Texto  Questão  Pistas verbais 

1     

2     

3     

4     

5     

Se preferir, poderá destacar as pistas lexicais diretamente no texto das transcrições, 
que se apresentam em seguida.  
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Transcrição dos textos de Compreensão do Oral 
Modelo oficial da componente disponibilizado pelo CAPLE 

PARTE 1 // Texto1 (Questões 1 a 3) 

Viagens no tempo – Em Roma sê romano, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com 
ilustrações de Arlindo Fagundes, é um mergulho com dois mil anos. Desta feita, o cientista 
Orlando e os irmãos Ana e João viajam até Roma para desvendarem um misterioso crime que 
julgam ter sido cometido. Um amigo romano de Orlando descobre, numas escavações para 
uma piscina, uma casa com dois mil anos. Entre os vestígios, existe um cofre cheio de perga-
minhos que descrevem acontecimentos protagonizados por uma tal Sílvia, que parece enfei-
tiçar todos os que a rodeiam. O cientista e os dois irmãos vão tirar a história a limpo. E, 
viajando numa nova e ultramoderna máquina, aterram em pleno Fórum, onde são arrastados 
para um combate no Coliseu. A aventura acabou de começar. Mais um volume da coleção 
que, desde Uma viagem ao tempo dos castelos, continua a entusiasmar os jovens leitores. 
Em breve, sairá o novo livro: O ouro do Brasil. 

PARTE 1 // Texto 2 (Questões 4 a 8) 

Abril - Continuam a decorrer da melhor forma as suas tarefas no campo profissional. Novas 
propostas e motivações criarão um ambiente extremamente favorecido para avançar com 
algumas ideias que hesitava em concretizar. Caso trabalhe por conta de terceiros, as possibi-
lidades de aumentos salariais e promoções serão mais do que evidentes. Não deixe que esta 
fase passe sem tirar dela o maior partido. Os relacionamentos com os amigos mais íntimos 
serão caracterizados por uma grande comunhão de ideias. A família irá ser uma prioridade 
para os nativos deste signo, durante todo o mês. Alguma tendência para abusar um pouco 
na alimentação. Deverá ter, da sua parte, os devidos cuidados. As relações de ordem senti-
mental, caso não sejam bem geridas, poderão criar alguns conflitos no casal. A confiança 
mútua é importante para que se possam manter níveis de entendimento aceitáveis. A melhor 
forma de se evitarem crises será a prática de uma total abertura e clareza na forma como se 
colocarem as questões mais delicadas. Tudo o que se referir à área financeira encontra-se 
sobre bons auspícios. Assim, aproveite bem este período para arrumar com algumas ques-
tões que dependiam unicamente da sua disponibilidade financeira. Será sem dificuldade que 
poderá fazer alguns gastos extra, sem que o seu orçamento seja posto em causa.  

PARTE 1 // Texto 3 (Questões 9 a 13) 

Bom dia! Como seria de esperar, a origem é americana e nos próximos tempos só pode ser 
encomendado através de uma reconhecida loja online dos Estados Unidos. A novidade é que 
o serviço que presta esta engenhoca dos nossos dias passa a estar disponível em cerca de 
100 países, entre os quais se inclui Portugal. Mas de que se trata, então? De um aparelhinho 
chamado Kindle, cujo comprimento e largura são pouco maiores do que os de um Iphone, 
cuja espessura não chega à de uma revista normal e cujo peso é menor do que o de um livro 



5. A componente de Compreensão do Oral (CO) 

 133 
 

 

de bolso e que serve para ler livros em formato eletrónico. Quer dizer: está para os livros 
como o Ipod pode funcionar para a música. Através de uma loja própria, basta ao putativo 
leitor pensar num livro, comprar a respetiva versão eletrónica e esperar 60 segundos – 1 mi-
nuto – até que este seja descarregado para o aparelho. Salienta a empresa vendedora que o 
Kindle utiliza a mesma tecnologia 3G de muitos telemóveis modernos, mas que, ao contrário 
destes, não há assinaturas nem pagamento por utilização a partir do momento em que o 
aparelho esteja pago. Da mesma forma, não é preciso instalar qualquer espécie de software 
e a pilha de longa duração do Kindle permite uma leitura contínua ao longo de 2 semanas. 
Explica-se ainda que o sistema de tinta eletrónica - chamemos-lhe assim – utilizada no apare-
lho reduz os problemas com o brilho e facilita a leitura. Cada aparelhinho permite armazenar 
cerca de 1500 livros a partir de uma base de dados que já ultrapassa o quarto de milhão de 
títulos e que, com a chegada do Kindle à Europa, vai certamente crescer exponencialmente 
por atrair muitos editores para a causa da leitura eletrónica. Resta referir que fora dos Estados 
Unidos a aquisição do aparelho vai ficar pelos 279 dólares - cerca de 190 euros - a que podem 
somar-se, por cá, as incontornáveis taxas alfandegárias, uma vez que a encomenda só pode 
ser feita, como se disse, para os Estados Unidos. Convém saber que os livros mais recentes 
andarão pelos 10 euros de preço unitário, enquanto há clássicos disponíveis por menos de 3 
euros. Realça a empresa que nos Estados Unidos a sua experiência se traduz nisto: por cada 
100 livros vendidos em papel já há 48 cópias de versões eletrónicas descarregadas para o 
Kindle. Confesso que a experiência é tentadora, pelo peso e incómodo no transporte de 
alguns livros, pela vantagem na arrumação, até pelo preço, se quiserem fazer o favor de com-
parar. Tudo para depois, calmamente, regressar aos livros tal como os conhecemos: aqueles 
que têm cheiro e alma, que requerem a presença de marcadores e que dispõem de margens 
para tomar notas e fazer sublinhados e se consultam com as mãos e não através de botões. 
Será uma boa aventura este Kindle, mas pela parte que me toca, será sempre toca e foge, 
que eu ainda sou do tempo em que o objeto faz parte do prazer. Fetiche ou mania, já não há 
volta a dar. Bom dia. Bom fim-de-semana. 

PARTE 2 // Texto 4 (Questões 14 a 21) 

Jornalista: Apesar de todas as entrevistas serem diferentes umas das outras, existem algu-
mas perguntas que todos os entrevistadores gostam de colocar. Com algum 
trabalho de casa, qualquer candidato pode preparar-se para uma entrevista, 
aumentando as hipóteses de ser bem-sucedido no processo de seleção. Para 
o ajudar, temos connosco Manuel Lopes - Bom dia, Manuel - ... 

Manuel:  Bom dia. 

Jornalista: ... que é especialista em Recursos Humanos e que nos vai dar uma ajuda à cerca 
de como se deverá responder às perguntas essenciais numa entrevista de re-
crutamento. Ora, a primeira questão, normalmente, é para nos apresentarmos, 
para falarmos sobre nós próprios. Outra questão que poderá fazer parte deste 
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lote das questões iniciais poderá ser: Qual foi a decisão mais difícil que tomou 
até hoje?  

Manuel: Exatamente, porque a ideia subjacente a esta questão é fazer com que os can-
didatos sejam capazes de identificar uma situação em que tenham sido, com 
que tenham sido confrontados, um problema que lhes tenha sido colocado e 
que tiveram de resolver, uma dúvida com que se depararam e analisar de que 
forma é que estudaram as diferentes alternativas e consequências até à decisão 
final. Ou seja, é uma resposta muito esclarecedora para algo que é fundamen-
tal: a capacidade de resolver problemas e desafios. 

Jornalista: Outra questão que pode surgir: O que procura num emprego? 

Manuel: Bem, aqui as hipóteses de resposta são várias. Poderemos sempre responder: 
o desenvolvimento profissional e pessoal, desafios, envolvimento/participação 
num conjunto ou numa organização de sucesso, contribuição para o sucesso 
da sua empresa, valorização da carreira e do currículo, etc. Importa, sobretudo, 
valorizar os pontos positivos das ambições profissionais de cada pessoa.  

Jornalista: Outra questão: É capaz de trabalhar sobre pressão e com prazos definidos? 

Manuel: Bem, relativamente a esta pergunta não existem respostas certas ou erradas, 
mas é necessário ter muito cuidado na resposta, porque, se a função o exigir, 
responder não a esta pergunta pode destruir por completo as hipóteses que o 
candidato tem de ser escolhido. Sem prejuízo para as suas preferências deverá 
demonstrar que é capaz de trabalhar com prazos apertados, sob pressão, e dar 
exemplos de situações vividas em trabalhos anteriores ajuda imenso aqui. Digo 
e sublinho: aqui é fundamental demonstrar que se é, na realidade, capaz de 
trabalhar sobre pressão. 

Jornalista: Outra questão – e esta não é nada fácil – poderá ser: Dê-nos um motivo para o 
escolhermos em vez dos restantes candidatos.  

Manuel: Pois, e aqui esta é uma das respostas mais complicadas. O que se espera é que 
o candidato saiba vender-se enquanto produto, dizer o que leva a que a em-
presa o escolha a si e não a outro. O marketing pessoal aqui é essencial e de-
verá focar-se nas suas capacidades, valorizar o seu perfil como mais adequado 
para aquela função e a forma como poderá trazer benefícios e lucros para a 
empresa, ou seja, o que é que a empresa ganha em contratá-lo.  
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PARTE 5 // Texto 5 (Questões 22 a 25) 

Vários países de língua oficial portuguesa têm vindo a tornar-se atrativos para os investidores 
e empreendedores. Por este motivo, assistimos a um interesse crescente pela língua portu-
guesa. Percebe-se que o domínio do português potencia oportunidade de negócio, e por 
esse motivo, países como a China elegeram a aprendizagem da nossa língua com objetivo 
estratégico.  

Por si só, estes dados atestam o potencial económico da língua. Uma política de língua ade-
quada deve interpretar estes dados e dar uma resposta que permita que este potencial se 
desenvolva. Parece-me que essa política de língua deverá ter em conta os seguintes aspetos: 
a variação linguística; a finalidade da aprendizagem da língua e a relevância das terminologias 
técnico-científicas.  

Sabemos que o português tem características específicas nas diferentes regiões em que é 
falado. Será necessário que os decisores e professores tenham consciência da naturalidade 
da variação linguística e que saibam adequar o ensino e os materiais produzidos à variação, 
não assumindo atitudes de preconceito e elegendo uma das variantes como superior, melhor 
ou mais relevante, e entendendo que, em diferentes contextos sociolinguísticos, é preferível 
reconhecer que o português é ensinado mais eficientemente se se admitir que o contacto 
linguístico é uma realidade e que a nossa língua é minoritária face a outras.  

De igual modo, importará adequar a política a diferentes fins. Se percebemos que a língua 
procurada pelo seu potencial para negócios e em lugares específicos, é inteligente partirmos 
desse interesse nas estratégias da divulgação e promoção da língua e oferecer cursos de 
ensino da língua adequados aos fins e aos diferentes públicos.  

Quando se fala de português para fins específicos deve ser claro que há um trabalho impor-
tante a fazer no domínio da língua de especialidade. Um português globalizado e utilizado 
para fins que não são apenas a comunicação corrente requer que sejam estabilizadas termi-
nologias técnicas e científicas e que possa haver uma clara identificação dos diferentes termos 
em todas as regiões em que a língua é falada.  

O reconhecimento do valor económico da língua também deve ser valorizado internamente. 
O interesse pela nossa língua deve tornar-nos conscientes das oportunidades que se abrem. 
É fundamental formar professores de Português Língua Estrangeira e Segunda; produzir ma-
teriais didáticos para diferentes fins e em função das diferentes línguas maternas de quem 
aprende o português e investir em ensino à distância face à procura dispersa por zonas diver-
sas do mundo. Este investimento é crucial para uma cada vez mais efetiva promoção da lín-
gua, já que sem materiais de suporte adequados e sem agentes formados em qualidade nada 
se conseguirá.   
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DAPLE – Compreensão do Oral – Modelo de Folha de Respostas 

 
Instruções: 
Use um LÁPIS (B ou HB). 
Use uma borracha, caso queira alterar uma resposta. 
Marque apenas uma resposta para cada questão. 
Preencha os espaços completamente. 

 

 
 
 
 

Correto: �   Incorreto: ü U W  
 

 

 

 
1  �A  �B  �C    14  �A  �B  �C  

2  �A  �B  �C    15  �A  �B  �C  

3  �A  �B  �C    16  �A  �B  �C  

4  �A  �B  �C    17  �A  �B  �C  

5  �A  �B  �C    18  �A  �B  �C  

6  �A  �B  �C    19  �A  �B  �C  

7  �A  �B  �C    20  �A  �B  �C  

8  �A  �B  �C    21  �A  �B  �C  

9  �A  �B  �C    22  �A  �B  �C  

10  �A  �B  �C    23  �A  �B  �C  

11  �A  �B  �C    24  �A  �B  �C  

12  �A  �B  �C    25  �A  �B  �C  

13  �A  �B  �C        
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Informações gerais 

Horário: Definido e anunciado pelo LAPE 

Duração:  20 minutos (aproximadamente) por cada par de candidatos 

Material fornecido pelo LAPE: 
Esta componente não tem enunciado nem folha de respostas.  
Os únicos materiais fornecidos ao candidato são os estímulos necessários à 
realização das tarefas das Partes 2 e 3 da componente. 

da responsabilidade do candidato: 
Embora, normalmente, não seja necessário, o candidato deve fazer-se acom-
panhar de lápis, caneta esferográfica e borracha. 

Especificidades de aplicação da componente 
 Os candidatos realizam a componente em pares.1 

 Na sala, só estão presentes os dois candidatos e dois examinadores. 

 Candidatos e examinadores sentam-se, tipicamente, em torno da mesma secretária. Os 
candidatos devem sentar-se, lado a lado, de frente para os examinadores. 

 Durante a componente, espera-se que cada candidato interaja com os examinadores 
(Parte 1) e com o outro candidato (Parte 2 e 3). 

 A prestação dos candidatos é obrigatoriamente gravada em vídeo. 

Formato da componente 

Partes Tipo de Tarefa Duração 

PARTE 1 
Interação entre o examinador e os candidatos sobre identifica-
ção e caracterização pessoais.  

3 a 5 minutos 

PARTE 2 
Interação entre os candidatos a partir de estímulos e planifica-
ção de uma atividade ou resolução de um problema. 

4 a 7 minutos 

PARTE 3 
Discussão de pontos de vista relativamente a um estímulo dado 
antes do exame nesta componente. 

4 a 7 minutos 

FIGURA 16: Formato da componente de Produção e Interação Orais 

                                                             
1  Se houver apenas um candidato à obtenção do DAPLE, realiza a componente sozinho ou em par com candidato 

à certificação imediatamente inferior (DIPLE) ou superior (DUPLE). 
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A PARTE 1 corresponde à chamada “fase de aquecimento” e assume a forma de uma en-
trevista/conversa informal entre examinadores e candidatos. Os examinadores iniciam a 
gravação, apresentam-se, confirmam a identidade dos candidatos e, em seguida, colocam 
algumas questões sobre temas simples do quotidiano. Os temas mais comuns na Parte 1 
incluem a identificação e caracterização pessoais, mas também, por exemplo, o estado do 
tempo, motivos para a aprendizagem da língua, rotinas pessoais/profissionais, viagens, ex-
periências passadas, projetos futuros, etc. Normalmente, as questões são colocadas de 
forma alternada a cada candidato e não são necessariamente as mesmas para ambos. 

 
Ver Atividades 38 a 40 (pp. 143 a 145) 

A PARTE 2 centra-se na interação entre candidatos a partir de estímulos fornecidos pelos 
examinadores. Os estímulos podem ser meramente verbais (ex. enunciação oral de uma 
tarefa) ou também visuais (ex. fotografias, cartunes, pinturas, publicidades, panfletos, mapas, 
grelhas de programação televisiva, agendas culturais, programas de eventos, roteiros turís-
ticos, etc.) e podem ser ponto de partida para diferentes tipos de tarefas, nomeadamente, 
tarefas de descrição, de narração, de cumprimento de instruções, de comparação, de expli-
cação de dados, de representação/simulação de papéis (role play) ou de negociação com 
vista ao planeamento de uma atividade ou resolução de um problema. Os candidatos têm 1 
a 2 minutos para analisarem o(s) estímulo(s) e 4 a 5 minutos para concluírem a(s) tarefa(s) 
proposta(s).  

 
Ver Atividades 41 a 48 (pp. 145 a 153) 

A PARTE 3 consiste na discussão de pontos de vista dos candidatos sobre determinada 
temática, que pode ou não coincidir com temática discutida na parte 2. O estímulo de par-
tida pode ser exclusivamente oral (ex. pergunta sobre a opinião dos candidatos relativa-
mente a determinado tema) ou acompanhado de estímulos visuais adicionais. Os candida-
tos têm cerca de 1 minuto para prepararem a intervenção e 2 a 4 minutos para apresenta-
rem os seus pontos de vista. Os examinadores tendem a não intervir muito na exposição 
dos pontos de vista dos candidatos, limitando-se, normalmente, a fazer uma ou duas per-
guntas complementares ou a solicitar a opinião do candidato ouvinte. 

 
Ver Atividades 49 a 52 (pp. 154 a 158) 

Enunciado e folha de respostas 
A componente de Produção e Interação Orais, contrariamente às restantes, não tem nem 
enunciado escrito pré-definido pelo CAPLE nem folha de respostas para os candidatos. Para 
o CAPLE segue apenas a gravação da prestação de cada par e as grelhas individuais de 
classificação dos candidatos.  
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Géneros textuais mais utilizados 
Os únicos textos usados na componente são os estímulos de partida das Partes 2 e 3, nor-
malmente cartunes, fotografias e ilustrações. Para além destes, há ainda uma vasta gama de 
materiais autênticos passíveis de utilização na componente em função da tipologia das tare-
fas propostas. Por exemplo: mapas, instruções de montagem/funcionamento, grelhas de 
programação televisiva/radiofónica ou de cinema, agendas culturais, panfletos promocio-
nais, programa/cartazes de eventos, roteiros turísticos, infografias, etc. 

   
Fotografias Cartunes Mapas 

Poderá encontrar diferentes exemplos destes géneros textuais nas seguintes fontes:  

4 Shutterstock  - https://www.shutterstock.com/home  
Apenas pode descarregar as imagens se criar uma conta e pagar um plano de subscri-
ção. Para visualizar ou copiar as imagens com marca de água não é necessário pagar 
nem ter conta. Para além de imagens e ilustrações várias, pode também encontrar car-
tunes de boa qualidade sobre temas da atualidade.  

4 Gregg Segal - https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread/1/thumbs 
Fotógrafo americano que se especializou no uso da fotografia como instrumento de es-
tudo da sociedade. A página inclui vários projetos cujas fotografias se adequam, em 
particular, a atividades de comparação e de descrição. 

4 Museu Virtual do Cartoon - http://www.cartoonvirtualmuseum.org/i_abertura_f.htm  
Página ligada à competição PortoCartoon, onde é possível encontrar os cartunes ven-
cedores das diferentes edições da competição. 

4 André Carrilho - https://andrecarrilho.myportfolio.com/work  
Portfólio de trabalhos deste caricaturista português, muitos publicados em jornais in-
ternacionais. 

4 Cartoon Movement - https://www.cartoonmovement.com/   
Repositório de cartunes políticos e satíricos de artistas de todo o mundo, entre os 
quais vários de países de língua oficial portuguesa. Entre os portugueses, destacam-se 
Rodrigo de Matos e Vasco Gargalo.  
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Classificação do desempenho do candidato 
As prestações dos candidatos na componente de Produção e Interação Orais são avaliadas 
localmente pelos examinadores do LAPE através do preenchimento das grelhas de avalia-
ção individuais. Posteriormente, o CAPLE pode ratificar ou alterar essa avaliação mediante o 
visionamento da gravação das prestações dos candidatos.  

A classificação de cada candidato é o resultado da soma dos pontos obtidos em cada um 
dos parâmetros de avaliação previstos para a componente e que se prendem com os se-
guintes aspetos: 

} Quantidade de erros gramaticais e nível de complexidade das estruturas gramati-
cais utilizadas. 

} Amplitude e adequação do vocabulário utilizado. 

} Impacto da interferência de outras línguas no ritmo de elocução e na correção da 
pronúncia, acentuação e entoação do candidato. 

} Eficácia comunicativa do candidato durante a realização das tarefas. 

Por outras palavras, um candidato bem-sucedido tenderá a: 

J Cometer pouquíssimos erros gramaticais e apenas em estruturas mais complexas e 
elaboradas; 

J Usar um vasto leque de vocabulário apropriado a cada situação, incluindo muitos 
idiomatismos, sem ter de interromper a comunicação para decidir que palavra usar; 

J Só ocasionalmente deixar transparecer a influência de outras línguas no ritmo de 
elocução, na forma como articula os sons, acentua as palavras ou faz a entoação das 
frases, mas sempre sem afetar a comunicação; 

J Ser eficaz na comunicação em todos os contextos comunicativos.  

Para mais detalhes, poderá o candidato reler os descritores do QECRL (2001) para as Ati-
vidades e Estratégias de produção, interação e mediação oral de Nível C1 no Capítulo 1. 

Consequentemente, tenderá a não será bem-sucedido nesta componente o candidato que: 

L Der muitos erros em estruturas gramaticais básicas e evitar usar estruturas mais 
complexas e elaboradas por receio de errar; 
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L Possuir um leque de vocabulário tão limitado que a comunicação seja impossível ou 
muito difícil, inclusivamente em situações comunicativas do quotidiano. 

L Evidenciar dificuldades sistemáticas na articulação dos sons, na acentuação das pa-
lavras, na entoação das frases e no ritmo de elocução devido à interferência de pa-
drões de outras línguas. 

L For incapaz de comunicar ou apresentar muitas dificuldades de comunicação, por 
mais básica que seja a situação comunicativa. 

Dicas gerais de preparação 

Determine um dia por semana durante o qual, enquanto vive a 
sua vida como habitualmente, tentará pensar e falar consigo pró-
prio apenas em português. É uma boa forma de perceber que 
vocabulário e estruturas linguísticas lhe faltam para lidar com situ-
ações do quotidiano.   

 

 

No dia do exame, use os tempos de espera entre componentes 
para falar em português com os seus colegas e funcionários do 
LAPE, se existirem. A passagem da sua língua materna para o 
português será menos artificial e estará mais descontraído quan-
do iniciar a componente. 

 

Assista a tantos programas de entrevista e debate quanto 
possível. São úteis para conhecer as formas mais comuns de 
tomar a palavra, pedir clarificação, discordar, concordar, etc. e 
perceber quais as expressões faciais e linguagem corporal mais 
adequadas em cada caso.  

 

 

Encontre um falante nativo ou falante avançado de língua 
portuguesa com quem possa praticar a oralidade e pedir opinião 
sobre aspetos específicos do seu desempenho (ex. entoação, 
ritmo e clareza de elocução, linguagem corporal, registo, etc.). 
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Estratégias durante a componente 
} O seu objetivo é demonstrar que possui um nível avançado de proficiência em língua 

portuguesa. A correção gramatical é importante, mas não é tudo. Tem de demonstrar 
ser capaz de comunicar de forma eficiente. 

} Ouça atentamente as instruções dos examinadores e cumpra-as na íntegra. Se tiver 
alguma dúvida, não tenha receio de a colocar. Não será penalizado por isso.  

} Não interrompa o seu colega. Espere que termine ou que lhe dê indicação de que 
pode tomar a palavra, mas mantenha sempre o contacto visual, mostrando interesse e 
atenção.  

} Use vocabulário e estruturas gramaticais que conhece e sabe usar corretamente, mas 
não tenha medo de arriscar usar estruturas mais avançadas se o tema da conversa o 
exigir e/ou permitir.  

} Não entre em pânico se não se lembrar de uma palavra ou se não tiver a certeza de 
estar a usar a palavra certa. Procure outra forma de dizer a mesma coisa. O importante 
é não interromper a comunicação. 

} Se cometer erros durante a componente, corrija-os naturalmente e continue a tarefa. A 
capacidade de autocorreção é uma das características esperadas de um falante avan-
çado da língua. 

} Use um tom de voz que permita aos seus interlocutores ouvi-lo sem dificuldades, fale 
de forma clara e expressiva e mantenha uma postura corporal descontraída e confiante. 

} Se lhe for dada a possibilidade de escolher o tema da conversa, escolha um tema que 
conheça bem, mas nunca ceda à tentação de reproduzir um discurso que, eventual-
mente, tenha memorizado. Memorize palavras-chave, não discursos inteiros. 

Para ficar a conhecer estratégias específicas para diferentes tipos de possíveis tarefas, con-
sulte as sugestões apresentadas após cada uma das atividades de preparação que se se-
guem. 

Na ausência de um guião de tarefas elaborado pelo CAPLE, cabe aos examinadores da 
componente de Produção e Interação Oral definir o tipo de tarefa e de estímulo que melhor 
se adequam aos objetivos de cada parte da componente (Cf. Figura 16, p. 137).  Obviamen-
te, não é possível prever quais os tipos de tarefas e de estímulos que cada examinador 
DAPLE selecionará, mas é possível ilustrar aqueles que a literatura da especialidade reco-
menda para a avaliação desta componente num exame de proficiência em língua estrangei-
ra. Assim, com exceção das atividades 38 a 40, que foram concebidas pela autora do Guia, 
as restantes atividades que em seguida se apresentam foram elaboradas a partir dos exem-
plos e tipologia de tarefas apresentados em Luoma (2004: 139-169).  
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Atividade 38 – Conversa informal – Apresentação Pessoal 

A. Elabore uma lista de perguntas frequentes sobre identificação e caracterização 
pessoais. 

B. Registe, em vídeo, a resposta que lhe parecer mais intuitiva para cada pergunta.  

C. Aceda à versão interativa do Inventário de Noções Camões (2017) para o nível C1, 
abra o inventário de noções específicas sobre Identificação e Caracterização Pes-
soais (Refª B1) e tome nota do vocabulário e expressões que lhe poderão ser úteis 
para responder às questões que elaborou. 

D. Ouça as respostas intuitivas que gravou e pense como poderá usar o vocabulário e 
expressões que registou para completar e fundamentar melhor cada uma das res-
postas, arriscando estruturas mais complexas e um vocabulário mais diversificado. 

E. Registe, em vídeo, a versão mais completa e fundamentada de cada resposta. 

F. Visione a gravação com um colega ou professor para identificar eventuais erros ou 
ajustes necessários ao nível da linguagem corporal e ritmo de elocução.  

Por exemplo: 

Pergunta: De onde vem? 
Resposta: LO Xangai. 

JP Venho da maior cidade chinesa e uma das maiores áreas metropolitanas 
do mundo: Xangai. 

Pergunta: Quantos anos tem? 
Resposta: LO 35. 

JPDigamos que já passei os 30. Por pouco, mas já sou oficialmente trinto-
na! Tenho 35 anos.  

Pergunta: O que é que faz? 
Resposta: LO Atriz. 

 JP Sou atriz, mas de momento estou a trabalhar a recibos verdes num call-
center. Infelizmente, em Portugal não há muitas oportunidades de trabalho 
para atrizes estrangeiras, mesmo que tenham feito o conservatório. 

Pergunta: Como gosta de passar os seus tempos livres? 
Resposta: LO Com amigos.  

JPSabe, sou uma pessoa muito extrovertida e faladora, por isso, quando 
tenho tempo livre, gosto de o passar com amigos. Às vezes, fazemos janta-
radas lá em casa; outras vamos comer fora ou fazer qualquer coisa ao ar livre. 
Divertimo-nos sempre muito! 

Parte 1 
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Atividade 39 – Conversa informal – Temas do quotidiano  

A. Com a ajuda de um colega ou professor elabore uma lista de perguntas frequentes 
sobre cada um dos seguintes temas, que são também noções específicas do Inven-
tário de Noções Camões (2017):  

} Casa e meio ambiente (Refª. 2) 
} Vida diária (Refª. 3) 
} Tempos livres (Refª. 4) 

} Viagens e deslocações (Refª. 5) 
} Compras (Refª. 7) 
} Alimentação (Refª 8) 

 
B. Registe, em vídeo, a resposta que lhe parecer mais intuitiva para cada pergunta.  

C. Aceda à versão interativa do Inventário de Noções Camões (2017) para o nível C1, 
abra o inventário de noções específicas referidas em A e tome nota do vocabulário 
e expressões que lhe poderão ser úteis para responder às questões que elaborou 
anteriormente. 

D. Ouça as respostas intuitivas que gravou e pense como poderá usar o vocabulário e 
expressões que registou para completar e fundamentar melhor cada uma das res-
postas, arriscando estruturas mais complexas e um vocabulário mais diversificado. 

E. Registe, em vídeo, a versão mais completa e fundamentada de cada resposta. 

F. Visione a gravação com um colega ou professor para identificar eventuais erros ou 
ajustes necessários ao nível da linguagem corporal e ritmo de elocução.  

 

As Atividades 38 e 39 têm dois objetivos principais: 

} Sublinhar a absoluta necessidade de um candidato resistir à tentação de dar respostas 
lacónicas durante a componente de Produção e Interação Orais, pois poderá ser signi-
ficativamente penalizado na classificação final; 

} Contribuir para o alargamento e diversificação do seu vocabulário sobre temáticas do 
quotidiano, para que possa, durante a componente, usar o tipo de estruturas e voca-
bulário esperados de um falante avançado de PLE. 

A presente atividade pode ser realizadas tantas vezes quantas as noções específicas pro-
postas. 
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Atividade 40 – Conversa informal  

A. Combine, com colegas ou professores, várias sessões de perguntas improvisadas 
sobre os temas do quotidiano referidos nas Atividades 1 e 2 e teste a sua capaci-
dade de improvisar respostas integrando as estruturas linguísticas e vocabulário 
que aprendeu com a realização das atividades anteriores. Grave as sessões. 

B. Visione a gravação com um colega ou professor para identificar eventuais erros ou 
ajustes necessários ao nível da linguagem corporal e ritmo de elocução. 

O objetivo da Atividade 40 não é repetir mecanicamente respostas memorizadas, mas 
antes integrar o novo vocabulário, de forma espontânea e natural, na resposta a questões 
semelhantes às que lhe poderão ser colocadas durante a componente de Produção e Inte-
ração Orais e a que também não teve acesso prévio.  

 

Atividade 41 – Tarefa de descrição – Estímulo verbal  

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de descrição cujo estímulo de partida é exclusivamente verbal. 
Realize a atividade com a colaboração de dois colegas ou professores e grave a presta-
ção em vídeo para análise posterior. 

Examinador: Candidato A, pode descrever, por favor, o local onde mais gosta de estu-
dar?  

Candidato A: (1 a 2 minutos) 
Examinador: E como é o sítio onde mais gosta de estudar, Candidato B? 
Candidato B: (1 a 2 minutos) 
Examinador: Quais as principais semelhanças ou diferenças que encontram entre os 

locais que cada um de vós descreveu? ( 2 a 3 minutos de interação) 

 

Lembre-se: nem o examinador nem o seu par conhecem o objeto da 
sua descrição. O seu objetivo é fazer com que consigam visualizá-lo 
mentalmente. Faça uma descrição precisa e exata: identifique o 
maior número possível de características do local e use e abuse dos 
adjetivos para o descrever. 

Parte 2 
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Atividade 42 – Tarefa de descrição – Estímulo verbal e visual  

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de descrição com estímulo de partida visual. Realize a atividade 
com a colaboração de dois colegas ou professores e grave a prestação em vídeo para 
análise posterior. 

Examinador: Vou entregar, a cada um, uma imagem que não podem mostrar ao colega. 
Têm 1 minuto para analisarem a imagem.  

Candidatos: (1 minuto) 

Examinador: Candidato A, tem 1 minuto para descrever a imagem. 

Candidato A: (1 minuto) 

Examinador: Candidato B, agora tem também 1 minuto para descrever a sua imagem. 

Candidato B: (1 minuto) 

Examinador: Obrigada a ambos. Podem colocar as imagens em cima da mesa e interagir 
com vista a identificarem, de forma fundamentada, a temática ilustrada 
pelas duas imagens. Têm 3 minutos. 

Candidato A Candidato B 

  

    
 

 

Se, como nesta atividade, as imagens forem fotografias, adjetivos 
relativos a luminosidade, cor e dimensão poderão ser úteis na fase 
da descrição. Para a identificação do tema é útil explorar a descrição 
das semelhanças e diferenças entre as imagens. Neste caso, adjeti-
vos relativos a estados de espírito e expressões faciais poderão 
igualmente ser úteis.  
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Atividade 43 – Tarefa de cumprimento de instruções – Estímulo verbal 

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de cumprimento de instruções com estímulo de partida exclusi-
vamente verbal. Realize a atividade com a colaboração de dois colegas ou professores 
e grave a prestação em vídeo para análise posterior. 

Examinador: Candidato A, certamente tem algum restaurante favorito na cidade onde 
vive. Vai explicar detalhadamente ao Candidato B como chegar a esse res-
taurante a partir de sua casa. Deve estar preparado para prestar qualquer 
clarificação que lhe seja pedida pelo colega. Tem dois minutos.  

Candidato A: (2 minutos) 

Examinador: Vamos agora ouvir as instruções do Candidato B sobre como chegar ao seu 
restaurante favorito. Candidato A, se tiver alguma dúvida ou não compre-
ender alguma instrução deve pedir clarificação ao colega. 

Candidato B: (2 minutos) 

Examinador: (pode colocar questões complementares para fomentar a interação entre os 
candidatos)   

Atividade 44 – Tarefa de cumprimento de instruções – Estímulo verbal e 
visual 

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de cumprimento de instruções com estímulo de partida verbal e 
visual. Realize a atividade com a colaboração de dois colegas ou professores e grave a 
prestação para análise posterior. 

Examinador: Candidato A, teve um acidente e não está em condições de arrumar a casa. 
Vai pedir ajuda ao Candidato B e dar-lhe instruções detalhadas sobre a 
localização de cada um dos objetos assinalados na imagem que recebeu. 
Candidato B, confirme que compreendeu as instruções recebidas e peça 
novas instruções para arrumar os objetos que o Candidato A não referiu.  

Candidatos: (entre 5 a 7 minutos de interação) 
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Candidato A 

 

Candidato B 

 

 

 

O seu objetivo nas Atividades 43 e 44 é dar instruções/indicações precisas e certificar-se 
de que são compreendidas pelo seu interlocutor. Por isso, se sentir necessidade, não tenha 
receio de pedir esclarecimentos ao seu par. Do mesmo modo, quando concluir as suas ins-
truções, peça ao colega que as recapitule. Assim, mostra iniciativa de interação e ganha 
uma oportunidade para esclarecer aspetos que o colega não tenha compreendido, mas, 
por receio, não tenha exposto.  
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Atividade 45 – Tarefa de representação de papéis – Estímulo verbal 

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de representação de papéis (role-play) com estímulo de partida 
verbal em suporte escrito. Realize a atividade com a colaboração de dois colegas ou 
professores e grave a prestação em vídeo para análise posterior. 

Examinador: Nesta fase da componente, vamos pedir-vos que representem papéis numa 
entrevista de emprego. Candidato A, é português, divorciado, pai/mãe de 
dois filhos (4 e 9 anos) e quer contratar um estudante para tomar conta das 
crianças durante as duas semanas de férias de verão que vão passar nas 
Filipinas. Candidato B, é estudante, está interessado nesta oportunidade e 
quer muito causar uma boa impressão. Neste momento, decorre a entrevis-
ta de emprego. Devem assumir os vossos papéis nessa entrevista seguindo 
as instruções que constam dos cartões que receberam. Começa o Candida-
to A. 

Candidatos: (5 a 7 minutos de interação entre candidatos) 
 

     

 Candidato A – Mãe solteira  Candidato B - Estudante  

 1. Apresente-se e pergunte o nome do 
estudante. 

2. Coloque questões sobre: 
} Motivos do estudante para que-

rer o trabalho 
} Experiência anterior com crianças 
} Dotes de natação e conhecimen-

to de línguas 
3. Responda às questões, prometendo: 

} Um trabalho fácil 
} Um local de trabalho paradisíaco  
} Um bom salário  
} Crianças bem-comportadas 
} Uma resposta definitiva no dia 

seguinte 
4. Despeça-se de forma educada, in-

formando que tem outra entrevista a 
seguir. 

 O seu objetivo é causar a melhor impres-
são possível durante a entrevista. 

1. Apresente-se 
2. Responda às questões: 

} Explicando por que motivo 
quer/precisa do trabalho. 

} Exemplificando a sua experiência 
anterior com crianças. 

} Elogiando os seus dotes de nata-
ção e de conhecimento de línguas. 

3. Tome a iniciativa de fazer perguntas 
sobre: 
} O tipo e local de trabalho  
} O horário e salário 
} A personalidade das crianças 
} A data prevista para ter uma res-

posta e iniciar funções. 
4. Despeça-se de forma adequada. 
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Atividade 46 – Tarefa de tomada de decisão – Estímulo verbal e visual 

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de tomada de decisão com vista a um fim específico. O estímulo 
de partida é simultaneamente verbal e visual. Realize a atividade com a colaboração de 
dois colegas ou professores e grave a prestação em vídeo para análise posterior. 

Examinador: Receberam uma herança e querem usar o dinheiro para comprarem um 
apartamento T2, que vão colocar no mercado de arrendamento. A agência 
imobiliária propôs-vos estas duas opções. Têm 1 minuto para as analisarem. 

Candidatos: (1 minuto) 

Examinador: Têm agora 4 a 7 minutos para discutirem e decidirem conjuntamente: 

} Quais os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma das opções. 
} Qual dos apartamentos vão comprar e quais as condições do ar-

rendamento (tipo de inquilinos, valor da renda, duração do contra-
to, etc. 

Opção A 
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Opção B 

 
    
 

 

Neste tipo de tarefa, a interação entre candidatos é essencial. Cada um 
deve exprimir os seus pontos de vista, fundamentando-os, mas tem 
também de estar atento aos pontos de vista do colega, para poderem 
chegar a uma decisão final negociada.  

 

    

Atividade 47 – Tarefa de narração – Estímulo verbal 

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de narração com estímulo exclusivamente verbal. Realize a ativi-
dade com a colaboração de dois colegas ou professores e grave a prestação em vídeo 
para análise posterior. 

Examinador: Sabemos que ambos vieram de longe para realizarem o exame aqui no 
LAPE. Vamos pedir-vos que interajam entre vós com o objetivo de conse-
guirem um relato, o mais detalhado possível, da viagem do vosso parceiro 
até aqui. Começa o Candidato A. 

Candidato A: (4 a 5 minutos de interação entre candidatos) 
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O objetivo desta atividade é conseguir um relato espontâneo sobre o tópico proposto pe-
los examinadores. Por isso, os candidatos devem:  

} Evitar uma interação exclusivamente baseada no modelo resposta – pergunta – respos-
ta; 

} Tomar a palavra algumas vezes durante a narração do seu colega para fazer comentá-
rios, comparações, perguntas, etc. que o ajudem a tornar o relato mais detalhado; 

} Evitar perguntas que exijam apenas SIM e NÃO como resposta (por exemplo, “A via-
gem foi boa?”), preferindo perguntas abertas (por exemplo: “Como foi a viagem?”) 

} Usar interjeições e expressões próprias da oralidade e de um registo informal. 

Atividade 48 – Tarefa de narração – Estímulo verbal e visual 

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de narração com estímulo simultaneamente verbal e visual. Reali-
ze a atividade com a colaboração de dois colegas ou professores e grave a prestação 
em vídeo para análise posterior. 

Examinador: Cada um de vós vai receber um conjunto de imagens. Juntas, elas contam 
uma história. O Candidato A tem o início da história e algumas imagens do 
fim. As imagens do Candidato B mostram a primeira parte da história. 
Candidato A, descreva a sua primeira imagem com o máximo detalhe pos-
sível.   

Candidato A: (1 minuto) 

Examinador: Qual lhe parece ser o estado físico e emocional do personagem e porquê? 

Candidato A: (1 minuto) 

Examinador: Candidato B, conte o que acontece em seguida, na primeira parte da his-
tória, e diga se há mudanças no estado físico e emocional do personagem. 

Candidato B: (3 minutos) 

Examinador: Candidato A, conte, por favor, o resto da história ao Candidato B e diga, 
fundamentando, qual lhe parece ser o estado físico e psicológico do cro-
codilo nas imagens 9, 10, 11 e 12. Tem 2 minutos. 

Candidato A: (2 minutos) 
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Candidato A 

 
 

Candidato B 
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Atividade 49 – Tarefa de explicação e interpretação  

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de explicação e interpretação. O estímulo é, simultaneamente, 
verbal e visual. Realize a atividade com a colaboração de dois colegas ou professores e 
grave a prestação em vídeo para análise posterior. 

Examinador:  Antes do início da componente, cada um de vós recebeu um gráfico. 
Candidato A, mostre, por favor, o seu gráfico e fale-nos sobre a informa-
ção que ele contém. Tem 1 minuto. 

Candidato A: (1 minuto) 

Examinador: Tendo em conta o seu conhecimento sobre a sociedade portuguesa, qual 
ou quais poderão ser as explicações para a mudança evidenciada no grá-
fico? 

Candidato A: (1 minuto) 

Examinador: Candidato B, mostre, por favor, o seu gráfico e fale-nos sobre a informa-
ção que ele contém. Tem 1 minuto. 

Candidato B: (1 minuto) 

Examinador: Tendo em conta o seu conhecimento sobre a sociedade portuguesa, qual 
ou quais poderão ser as explicações para a mudança evidenciada no grá-
fico? Tem 1 minuto. 

Candidato B: (1 minuto) 

Examinador: Do vosso ponto de vista, existe alguma relação entre as duas mudanças? 
Têm 3 minutos para debaterem entre vós esta questão e apresentarem os 
vossos pontos de vista. 

Candidatos: (3 minutos de interação entre candidatos) 

Candidato A 
Em 28 anos, o que mudou em Portugal? Taxa de natalidade por 1000 habitantes (dados PORDATA/INE) 

 

Parte 3 
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Candidato B 

Em 28 anos, o que mudou em Portugal? Taxa de divórcios por 100 casamentos (dados PORDATA/INE) 

 
Fonte:  https://www.publico.pt/2018/03/05/infografia/em-28-anos-o-que-mudou-em-portugal-256 , consultado a 26/10/2018 

 

Neste tipo de tarefa, os examinadores querem testar a capacidade de identificar, analisar e 
explicar informação e a capacidade de apresentar a informação e pontos de vista sobre ela 
de forma coerente e fundamentada. A interação entre candidatos pode ou não ocorrer, 
uma vez que não é o objetivo principal da tarefa. 

Atividade 50 – Tarefa de comparação e contraste – Estímulo verbal 

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de comparação com estímulo exclusivamente verbal. Realize a 
atividade com a colaboração de dois colegas ou professores e grave a prestação para 
análise posterior. 

Examinador: Como sabem, as telecomunicações, e a tecnologia em geral, desenvolve-
ram-se de forma incrível nas últimas décadas e adquiriram um papel central 
nas nossas vidas. Vamos pedir-vos que comparem a vossa relação com as 
telecomunicações há 20 anos e aquela que têm hoje. No final da compara-
ção do colega, cada um de vós deve fazer um comentário de cerca de 1 
minuto. Começa o Candidato A. Tem 2 minutos. 

Candidato A (2 minutos) 
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Examinador: Candidato B, qual é o seu comentário à comparação e pontos de vista do 
colega? 

Candidato B: (1 minuto) 

Examinador: E que relação tinha com as telecomunicações há 20 anos e hoje, Candidato 
B? 

Candidato B: (2 minutos) 

Examinador: Candidato A, que comentário faz à comparação e pontos de vista do cole-
ga? 

Candidato A: (1 minuto) 

Atividade 51 – Tarefa de comparação e contraste – Estímulo verbal e vi-
sual 

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de comparação com estímulo verbal e visual. Realize a atividade 
com a colaboração de dois colegas ou professores e grave a prestação em vídeo para 
análise posterior. 

Examinador:  Antes do início da componente, foi-vos pedido que acedessem à secção 
Conceptual>Animals’ Rights do portfólio do caricaturista português André 
Carrilho (https://andrecarrilho.myportfolio.com/new-set) e escolhessem 
duas imagens para comparar e contrastar nesta parte da componente.  

Imprimimos as imagens e vamos pedir a cada um de vós que, em 2 minu-
tos, compare e contraste as duas imagens que escolheu.  

Devem identificar os direitos animais ilustrados nas imagens e explicar em 
que medida os títulos escolhidos pelo artista se adequam ao que é ilustra-
do. No final da comparação do colega, cada um de vós deve fazer um 
comentário de cerca de 1 minuto. Começa o Candidato A.   

Candidato A: (2 minutos) 

Examinador: Candidato B, qual é o seu comentário à comparação e pontos de vista do 
colega? 

Candidato B: (1 minuto) 

Examinador: E quais foram as imagens que escolheu, Candidato B? Compare-as, por 
favor. 
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Candidato B: (2 minutos) 

Examinador: Candidato A, que comentário faz à comparação e pontos de vista do co-
lega? 

Candidato A: (1 minuto) 

 

Os estímulos usados neste tipo de tarefa podem ser também fotografias ou cartunes e nem 
sempre são facultados aos candidatos antes da componente. Por vezes, os candidatos ape-
nas têm acesso aos estímulos já depois de entrarem na sala, imediatamente antes do início 
da Parte 3 da componente. Nesse caso, os examinadores deverão dar 1 minuto aos candi-
datos para estes analisarem as imagens antes de terem de as comparar.  

Atividade 52 – Tarefa de argumentação e debate – Estímulo verbal  

Em seguida, apresenta-se um modelo de interação entre examinadores e candidatos no 
âmbito de uma tarefa de argumentação e debate. Realize a atividade com a colabora-
ção de dois colegas ou professores e grave a prestação em vídeo para análise posterior. 

Examinador: Recentemente, entrou em vigor em Portugal uma lei que permite a entrada 
de animais em restaurantes. Partindo das informações sobre a lei dadas nes-
te destaque do jornal português Observador, discutam os vossos pontos de 
vista sobre o tema. Têm aproximadamente 5 minutos.  

 
Candidatos: (5 minutos de interação entre candidatos) 
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O principal objetivo de atividades do tipo da Atividade 52 é testar a capacidade de manu-
tenção de um debate/discussão de pontos de vista. Os examinadores estarão particular-
mente atentos às suas estratégias de produção e interação oral (ver páginas 25 e 26). Por 
outras palavras, os examinadores estarão particularmente atentos à sua capacidade de: 

4 Tomar a palavra ou ganhar tempo para refletir  

4 Relacionar a sua contribuição com a contribuição do seu colega 

4 Pedir clarificação sobre aspetos ambíguos 

4 Avaliar, reiterar e contestar argumentos  

4 Convencer o interlocutor do seu ponto de vista 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 
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Organização Internacional Área 
de influência 

ALADI - Associação Latino-Americana de Integração América Latina 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento América Latina 

CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

África 
Ásia-Pacífico 
América do Sul 
Europa 

OEI - Organização dos Estados Ibero-americanos 
América do Sul 
Península Ibérica 

OTCA - Organização do Tratado de Cooperação 
Amazónica 

América Latina 

UA  - União Africana África 

UE - União Europeia Europa 

UL - União Latina 

África 
América Latina 
Ásia-Pacífico 
Europa 

UNASUL - União das Nações Sul-Americanas 
América Central 
América Latina 

APEC - Cooperação Económica Ásia-Pacífico Ásia-Pacífico 

CEDEAO - Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental 

África Ocidental 

MERCOSUR  - Mercado Comum do Sul América Latina 

OEA - Organização dos Estados Americanos Américas 

UEMOA  - União Económico-Monetária do Oeste Africano 
Norte de África 
África Ocidental 
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Bloco regional / organização intergovernamental Área 
de influência 

CEDEAO Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
África 
Ocidental 

CEEAC Comunidade Económica dos Estados da África Central África Central 

CELAC 
Comunidade de Estados Latino-Americanos e 
Caribenhos 

América Latina 

CEN-SAD Comunidade dos Estados do Sahel-Saara África 

COMESA Mercado Comum da África Oriental e Austral África 

SADC Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral África Austral 

ZPCAS Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul 
América Latina 
África 

 

 

 

 

 

  



2 Rede de Locais de Aplicação e Promoção de Exames do 
CAPLE-UL  
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ÁFRICA  

África do Sul 
Coordenação de Ensino de Português na África do 
Sul, Embaixada de Portugal 

Pretória 

Angola Alliance Française  Luanda 

Cabo Verde Centro de Língua Portuguesa-Camões, I.P. Praia 

Egito Leitorado de Português-Camões. I.P.  Cairo 

Moçambique 

Centro Cultural Português-Camões, I.P. Maputo 

Consulado Geral de Portugal-Camões, I.P. Beira 

Centro de Língua Portuguesa-Camões, I.P., Univ. 
Pedagógica 

Nampula 

Namíbia Windhoek - Centro Diogo Cão Windhoek 

 

 
AMÉRICA DO NORTE  

Canadá Consulado Geral de Portugal Toronto 

EUA 

Department of Spanish & Portuguese, UC Berkeley  Berkeley 

Coordenação do Ensino do Português nos EUA Boston 

Consulado Geral de Portugal Newark 

Embaixada de Portugal Washington DC 

 

 
AMÉRICA LATINA  

Argentina Centro de Língua Portuguesa-Camões, I.P. Buenos Aires 

Chile Centro de Capacitación y Formación Laboral – ILPOR 
– Especialidad Lengua Portuguesa 

Assunción 

Colômbia Embaixada de Portugal  Bogotá 

México Universidad Latina de America  Morelia 

Venezuela Departamento de Português da Escola de Idiomas 
Modernos, Univ. Central da Venezuela 

Caracas 
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ÁSIA  

China 

Univ. De Estudos Estrangeiros  Beijing 

Departamento de Português – FAH, UMAC Macau 

Instituto Português do Oriente (IPOR) Macau 

Coreia do Sul Hankuk University of Foreign Studies (HUFS)  Seul 

Índia 
Consulado Geral de Portugal-Camões, I.P.  Goa 

Embaixada de Portugal  Nova Delhi 

Japão KUFS – Kyoto University of Foreign Studies  Quioto 

 

 
OCEANIA  

Austrália Sydney - Consulado Geral de Portugal  Sydney 

Timor Lorosae 
Centro de Língua Portuguesa, Univ. Nacional Timor 
Lorosa'e 

Dilí 

 

 
EUROPA  

Alemanha 

Spracheninstitut na der Universität Leipzig e. V.  Leipzig 

Instituto de Filologia Românica, Univ. Técnica de 
Aachen  

Aachen 

 Instituto Luso-Brasileiro, Univ. de Colónia  Colónia 

Bulgária  Espaço Camões, Embaixada de Portugal  Sófia 

Croácia Centro de Língua Portuguesa-Camões, I.P.  Zagreb 

Estado 
Espanhol 

Instituto de Idiomas, Univ. de Sevilha Sevilha 

Centro de Lenguas Modernas, Univ. de Granada Granada 

Centro de Língua Portuguesa-Camões, I.P.  Cáceres 

Fundación General de la Universidad de la Laguna  
San Cristóbal de 
La Laguna 

Centro de Idiomas, Univ. de León  Léon 

Kids Club Spain Huelva  Huelva 

Portuguesalia  Madrid 
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Agoralíngua  Madrid 

Fundação Hispano Portuguesa Rei Afonso Henriques  Zamora 

Centro de Língua Portuguesa-Camões, I.P., 
Embaixada de Portugal  

Madrid 

Centro de Estudos Portugueses-Camões, I.P., 
Universitat de Les Illes Balears  

Palma 

Servei de Política Lingüística, Universitat de València  Valência 

Centro de Língua Portuguesa-Camões, I.P.  Barcelona 

Asociación de Univ.s Populares de Extremadura - 
AUPEX -  

Badajoz 

França 

 Centro Cultural Português-Camões, I.P., Embaixada 
de Portugal  

Paris 

Centro de Língua Portuguesa-Camões, I.P., Univ. de 
Poitiers  

Poitiers 

Institut de Langue et Culture Lusophones  Toulouse 

Grécia Embaixada de Portugal  Atenas 

Hungria 
Centro de Língua Portuguesa-Camões, I.P., 
Embaixada de Portugal  

Budapeste 

Inglaterra 
Coordenação do Ensino de Português - Reino Unido e 
Ilhas do Canal  

Londres 

Itália 

The Oxford Institute  Lecce 

Unità Servizi Linguistici - Dipartimento DISTU, 
Università degli Studi della Tuscia  

Viterbo 

Centro Linguistico, Univ. de Pisa  Pisa 

Lusitania - Associazione Culturale  Bari 

Luxemburgo Institut National des Langues  Luxemburgo 

Polónia 

Univ. Jaguelónica - Uniwersytet Jagiellonski  Carcóvia 

Leitorado de Língua Portuguesa-Camões, I.P.  Varsóvia 

Centro de Língua Portuguesa em Lublin-Camões, I.P.  Lublin 

Portugal 

Departamento de Línguas e Culturas, Univ. de Aveiro  Aveiro 

Centro de Línguas da Escola Superior de Educação, 
Instituto Politécnico de Bragança  

Bragança 

Faculdade de Letras, Univ. de Coimbra  Coimbra 
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Departamento de Letras, Univ. da Beira Interior  Covilhã 

Departamento de Linguística e Literaturas, Univ. de 
Évora 

Évora 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Univ. 
do Algarve 

Faro 

Escola de Línguas - Academia de Línguas da Madeira Funchal 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, 
Instituto Politécnico de Leiria  

Leiria 

Lycée français Charles Lepierre Lisboa 

FCSH, Univ. Nova de Lisboa Lisboa 

Faculdade de Letras, Univ. de Lisboa Lisboa 

FCSH, Univ. dos Açores Ponta Delgada 

Faculdade de Letras, Univ. do Porto  Porto 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de 
Setúbal 

Setúbal 

Rússia 
Departamento de Línguas Românicas, Univ. Estatal de 
Relações Internacionais de Moscovo  

Moscovo 

Suíça 
Coordenação do Ensino de Português - Suíça   Berna 

Coordenação do Ensino de Português - Suíça  Genebra 

 

Lista em constante atualização em http://caple.letras.ulisboa.pt/centers/index . 
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 Inscrição on-line 

5 Aceder ao endereço http://caple.letras.ulisboa.pt/inscricao na página 
electrónica do CAPLE. 

5 Selecionar “Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira” e carregar 

em  

5 Selecionar o país onde pretende realizar o exame e carregar em . 

5 Selecionar o LAPE pretendido e carregar em . 

5 Selecionar a época internacional em que pretende realizar o exame (maio, 

julho ou novembro) e carregar em . 

5 Preencher o formulário de inscrição.  

5 Confirmar as quatro declarações finais e carregar em . 

5 Aceder ao endereço de correio eletrónico que usou no formulário de inscrição 
e confirmar se recebeu a notificação automática confirmando a submissão da 
inscrição. 

 Pagamento da propina 

5 Transferir o valor exato da propina do exame para a conta indicada pelo LAPE. 

5 Enviar comprovativo da transferência para o LAPE até dois dias úteis depois de 
ter submetido a inscrição. 

5 Aceder ao endereço de correio eletrónico que usou no formulário de inscrição 
e confirmar se recebeu a notificação automática confirmando a validação da 
inscrição. 
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Televisão 

 RTP – Rádio e Televisão de Portugal - https://www.rtp.pt/  

A partir do portal da estação pública de televisão é possível aceder a todos os canais 
da estação pública. Para o efeito, basta carregar no separador TELEVISÃO. Os canais 
disponíveis são os seguintes: 

} RTP 1 Canal generalista  
} RTP 2  Canal cultural 

} RTP 3  Canal de informação 

} RTP Internacional  Canal internacional para a diáspora portuguesa 

} RTP Memória  Canal de antigos programas 

} RTP África  Canal internacional 

} RTP Açores   Canal regional 

} RTP Madeira  Canal regional 

O portal RTP permite ainda aceder às seguintes plataformas: 

} RTP Play 
https://www.rtp.pt/play/  

TV EM DIRETO – Permite assistir em direto às 
emissões de rádio e de televisão. 

 ON DEMAND – Permite rever programas já 
emitidos. 

} RTP Ensina 
http://ensina.rtp.pt/  

Permite assistir a programas dos diferentes 
canais de televisão e rádio com interesse 
educacional. 

} RTP Arquivos 
https://arquivos.rtp.pt/ 

Permite aceder gratuitamente ao acervo 
histórico da RTP organizado por coleções 
temáticas. 

Como se indica adiante, o portal RTP permite também o acesso a todas as estações de 
rádio da empresa pública. 
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 SIC – Sociedade Independente de Comunicação - https://sic.sapo.pt/   

Foi a primeira estação privada de televisão em Portugal. Fez a primeira emissão em 
1992 e é propriedade do Grupo Impresa. A partir do portal da estação é possível 
aceder aos seguintes canais:  

} SIC  Canal generalista 

} SIC Notícias Canal de informação 

} SIC Radical  Canal de entretenimento juvenil 

} SIC Mulher  Canal para público feminino 

} K SIC Canal de entretenimento infantil 

} SIC CARAS  Canal de notícias sobre jetset nacional e internacional 

} SIC Internacional  Canal internacional 

A partir do portal SIC é também possível aceder à página do programa Fama Show 
(https://famashow.pt/), um magazine digital sobre figuras do jetset nacional e 
internacional. 

 

 TVI – Televisão Independente - https://tvi.iol.pt/  

Foi a segunda estação privada de televisão em Portugal. Fez a primeira emissão em 
1993 e é propriedade do Grupo Media Capital. A partir do portal da estação é 
possível aceder aos seguintes canais: 

} TVI Canal Generalista 

} TVI 24  Canal de informação 

} TVI Ficção  Canal de novelas e séries de ficção 

} TVI Reality  Canal de entretenimento 

} TVI África  Canal voltado para os PALOP 

} TVI Internacional  Canal internacional 

Como se indica adiante, o portal TVI permite também o acesso às estações de rádio e 
títulos de imprensa que são propriedade do Grupo Media Capital. 
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Rádio 

 Rádio e Televisão de Portugal 

A partir do portal da RTP é possível aceder a todas as estações de rádio da empresa 
pública de comunicação social. Para o efeito, basta carregar no separador RÁDIO. São 
os seguintes as estações de rádio disponíveis: 

} Antena1  Rádio generalista 

} Antena2  Música clássica e programas culturais 

} Antena3  Público jovem e novas tendências musicais 

} RDP África  PALOP 

} RDP Açores Rádio generalista regional 

} RDP Internacional   Rádio generalista para a diáspora portuguesa 

} RDP Madeira Antena 1  Rádio generalista regional 

} RDP Madeira Antena 3 Público jovem e novas tendências musicais 

} Antena1 Fado Divulgação do fado 

} Antena1 Lusitânia Divulgação da música portuguesa 

} Antena1 Memória Repetição de programas clássicos da rádio 

} Antena1 Vida  

} Antena2 Jazz In Divulgação de jazz 

} Antena2 Ópera Divulgação de ópera 

} Rádio Zig Zag  Público infantil (5 aos 9 anos) 

 Emissoras privadas 

} TSF Rádio Notícias Notícias - https://www.tsf.pt/  

} Rádio Comercial Música pop rock atual e programas de humor 
https://radiocomercial.iol.pt/player 

} RFM Música – vários géneros - https://rfm.sapo.pt/  

} M80 Música pop rock dos anos 70 a 2000 - http://m80.iol.pt/  

} NiT FM Rádio online sobre estilos de vida - https://nitfm.pt/ 

 

Para ouvir em direto a emissão online das principais emissoras de rádio portuguesas, 
consulte o portal http://www.radioonline.com.pt/ .  
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Jornais generalistas  
 

 Público   http://www.publico.pt   Jornal diário 

 DN – Diário de Notícias  http://dn.pt Jornal diário 

 JN – Jornal de Notícias  http://jn.pt/ Jornal diário 

 Expresso  https://expresso.sapo.pt/ Jornal semanal 

 

Jornais especializados  
 

 JL - Jornal de Letras   http://visao.sapo.pt/jornaldeletras Cultura 

 Jornal de Negócios https://www.jornaldenegocios.pt/ Economia 

 Jornal Económico https://jornaleconomico.sapo.pt/ Economia 

 Dinheiro Vivo https://www.dinheirovivo.pt/ Economia 

 Mais Futebol https://maisfutebol.iol.pt/ Desporto (online) 

 A Bola https://www.abola.pt/ Desporto 

 Record https://www.record.pt/ Desporto 

 O Jogo https://www.ojogo.pt/ Desporto 

 

Revistas  
 

 National Geographic  https://nationalgeographic.sapo.pt/ Ciência 

 Visão http://visao.sapo.pt/ Informação 

 Sábado https://www.sabado.pt/ Informação (semanal) 

 Exame http://visao.sapo.pt/exame Informática 

 NiT https://nit.pt/ Lifestyle (online) 

 Vogue Portugal https://www.vogue.pt/ Moda 

 Blitz https://blitz.sapo.pt/ Música 

 Nova Gente https://www.novagente.pt/ Famosos (semanal) 

 Flash! https://www.flash.pt/ Famosos (semanal) 

 Lux http://www.lux.iol.pt/ Famosos (semanal) 

 Caras http://caras.sapo.pt/ Famosos (semanal) 

 TV Mais http://tvmais.sapo.pt/ Televisão 

 Volta ao Mundo https://www.voltaaomundo.pt/ Viagens 

 Evasões https://www.evasoes.pt/ Viagens 



Guia de Preparação para a Certificação DAPLE 

  
 

172 

Comunicação social alternativa (online) 
 

 Fumaça https://fumaca.pt/  Informação 

 Jornal Mapa http://www.jornalmapa.pt/ Informação  

 QiNews https://qinews.pt/ 
Atualidade (reportagem e 
entrevista) 

 Divergente http://divergente.pt/ Jornalismo de investigação 

 Arte-Factos http://www.arte-factos.net/ Música e Cinema 

 Máquina de Escrever https://maquinadeescrever.org/ Música e Cinema 

 C7nema http://www.c7nema.net/ Cinema 

 Bodyspace http://bodyspace.net/ Música 
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Guia de Preparação para o DAPLE 
Obra de consulta rápida e material de preparação para o exame destinado 
a candidatos e a formadores responsáveis pela sua preparação. Oferece 
as seguintes valências aos seus utilizadores:

• =^l\kb«h�]^mZeaZ]Z�]h�g²o^e�<*�]^�ikhÛ\b°g\bZ�^f�IE>�
(inclui novos descritores publicados em 2018)

• Guia para a inscrição no exame e validação da candidatura 
• Explicitação das normas para realização do exame
• 52 atividades práticas e respetivas explicações
• 20 dicas gerais de preparação
• 36 sugestões de estratégias para o dia do exame
• 10 recomendações de obras de apoio ao estudo
• Indicação de potenciais fontes de textos orais e escritos
• Modelos das folhas de resposta de cada componente
• Chave de correção do modelo de exame disponibilizado pelo CAPLE
• Índice da gravação áudio do modelo de exame 
• Transcrição dos textos orais usados no modelo de exame


