
PRONÚNCIA *

GRADE DE AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO FACE A FACE
_AVALIADOR OBSERVADOR

* Não se espera uma fala sem 
sotaque nem mesmo nos níveis 
mais altos de certificação.

Compreensão do fluxo natural da 

fala.

Rara necessidade de repetição e/ 

ou reestruturação ocasionada por 

palavras menos frequentes e/ou 

por aceleração da fala.

Compreensão do fluxo natural da 

fala.

Alguma necessidade de repetição 

e/ ou reestruturação ocasionada 

por palavras menos frequentes 

e/ou por aceleração da fala.

Alguns problemas na compreensão 
do fluxo natural da fala.

Necessidade de repetição e/ou 
reestruturação ocasionada por 
palavras de uso frequente, em 
ritmo normal da fala.

Alguns problemas na compreensão 
do fluxo natural da fala.

Necess idade  f requente  de 
repetição e/ou reestruturação 
ocasionada por palavras de uso 
frequente, em ritmo normal da 
fala.

Muitos problemas na compreensão 
do fluxo natural da fala.

Necessidade muito frequente de 
repetição e/ou reestruturação 
ocasionada por palavras básicas, 
em ritmo normal da fala.

Problemas sérios na compreensão 

do fluxo natural da fala.

Necess idade  constante  de 

repetição e/ou reestruturação, 

mesmo em si tuação de fala 

simplificada e muito pausada.

Apresenta muita desenvoltura e 
autonomia, contribuindo muito para o 
desenvolvimento da conversa.
Quando necessário, faz uso de 
estratégias (reformulações, paráfrases, 
correções) para resolver problemas 
lexicais, gramaticais e/ou fonológicos.

Apresenta desenvoltura e autonomia.
Não se limita a respostas breves, 
contribuindo para o desenvolvimento da 
conversa.
Quando necessário, faz uso de 
estratégias (reformulações, paráfrases, 
correções) para resolver problemas 
lexicais, gramaticais e/ou fonológicos.

Não se limita a respostas breves, 

contribuindo para o desenvolvimento da 

conversa.
Quando necessário, faz uso de 

estratégias (reformulações, paráfrases, 

correções) para resolver problemas 

lexicais, gramaticais e/ou fonológicos.

Pode se limitar a respostas breves, mas 
contribui para o desenvolvimento da 
conversa.
Mesmo quando necessário, faz pouco 
uso de estratégias (reformulações, 
paráfrases, correções) para resolver 
problemas lexicais, gramaticais e/ou 
fonológicos.

Limita-se a respostas breves, contribuindo 
pouco para o desenvolvimento da 
conversa.

Mesmo quando necessário, faz pouco 
uso de estratégias (reformulações, 
paráfrases, correções) para resolver 
problemas lexicais, gramaticais e/ou 
fonológicos.

Limita-se  a  respostas  breves, 

ra ramente  con t r i bu indo  pa ra  o 

desenvolvimento da conversa, que fica 

totalmente dependente do Avaliador.

Mesmo quando necessário, não faz uso 

de estratégias (reformulações, paráfrases, 

correções) para resolver problemas 

lexicais, gramaticais e/ou fonológicos.

Pausas e hesitações para a 
organização do pensamento 
e, eventualmente, para 
resolver algum problema de 
construção linguística, sem 
interrupções no fluxo da 
conversa.

Pausas e hesitações para a 
organização do pensamento 
e, eventualmente, para 
resolver algum problema de 
construção linguística, com 
poucas interrupções no fluxo 
da conversa.

Pausas e hesitações para a 
organização do pensamento 
e, algumas vezes, para 
resolver algum problema de 
construção linguística, com 
algumas interrupções no 
fluxo da conversa.

P a u s a s  e  h e s i t a ç õ e s 
frequentes exigem um 
g r a n d e  e s f o r ç o  d o 
interlocutor, ou alternância 
no fluxo da fala entre Língua 
Portuguesa e outra língua.

Pausas e hesitações muito 

frequentes interrompem o 

fluxo da conversa, ou fluxo 

de fala em outra língua.

Vocabulário amplo e adequado 
para a discussão de tópicos do 
cotidiano e para a expressão de 
ideias e opiniões sobre assuntos 
variados.

Raras interferências de outras 
línguas.

Vocabulário amplo e adequado 
para a discussão de tópicos do 
cotidiano e para a expressão de 
ideias e opiniões sobre assuntos 
variados.

Poucas interferências de outras 
línguas.

Vocabulário adequado para a 
discussão de tópicos do cotidiano 
e para a expressão de ideias e 
opiniões sobre assuntos variados.

Algumas interferências de outras 
l í n g u a s ,  c o m  o c a s i o n a l 
comprometimento da Interação.

Vocabulário adequado para a 
discussão de tópicos do cotidiano 
com algumas limitações que 
podem interferir no desenvolvimento 
de ideias.

Algumas interferências, da língua 
materna, ocasionando algum 
comprometimento da Interação.

Vocabulário inadequado e/ou 
limitado para a discussão de 
tópicos do cotidiano e para 
expressar ideias e opiniões sobre 
assuntos variados.

Muitas interferências de outras 
línguas, ocasionando frequente 
comprometimento da Interação.

Vocabulário muito inadequado 
e/ou limitado para a discussão de 
tópicos do cotidiano e para 
expressar ideias e opiniões sobre 
assuntos variados.

Muitas interferências e outras 
l ínguas,  comprometendo a 
Interação.

Uso de variedade ampla

de estruturas.

Raras inadequações na

utilização de estruturas.

Uso de ampla variedade  de 

estruturas.

Poucas inadequações na utilização 

de estruturas complexas e raras 

inadequações no uso de estruturas 

básicas.

Uso de variedade de estruturas.

Algumas  i nadequações  na 

utilização de estruturas complexas e 

poucas inadequações no uso de 

estruturas básicas.

Uso de variedade limitada de 
estruturas.
Inadequações mais frequentes 
tanto na utilização de estruturas
complexas quanto nas básicas.

Uso de variedade limitada de 
estruturas.

Muitas inadequações na utilização 
de estruturas básicas e complexas.

Uso de var iedade bastante 
limitada de estruturas.

Muitas inadequações na utilização 
de estruturas básicas e complexas, 
comprometendo a Interação.

Pronúncia (sons, ritmo e entonação) 

adequada.

Pronúncia (sons, ritmo e entonação) 

com algumas inadequações e/ou 

interferências de outras línguas.

Pronúncia (sons, ritmo e entonação) 

com inadequações e/ou 

interferências de outras línguas.

Pronúncia (sons, ritmo e entonação) 

com inadequações e/ou 

interferências frequentes de 

outras línguas.

Pronúncia (sons, ritmo e entonação) 

inadequada e/ou interferências 

acentuadas de outras línguas.

Pronúncia (sons, ritmo e entonação) 
inadequada e/ou interferências 
muito acentuadas de outras 
línguas.

Pausas e hesitações para a 
organização do pensamento 
e, mais frequentemente, 
p a r a  r e s o l v e r  a l g u m 
problema de construção 
linguística, com interrupções 
no fluxo da conversa.

5

4

3

2

1

0

COMPETÊNCIA INTERACIONAL FLUÊNCIA ADEQUAÇÃO LEXICAL

COMPREENSÃO ORAL COMPETÊNCIA INTERACIONAL FLUÊNCIA ADEQUAÇÃO LEXICAL ADEQUAÇÃO GRAMATICAL PRONÚNCIA *

5

4

3

2

1

0

ADEQUAÇÃO GRAMATICALCOMPREENSÃO ORAL

MODELO


	Página 1

