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INFORMAÇÃO-PROVA de EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

Espanhol - Continuação                                                                                maio de 2020 

Prova 368 | 2020 

10.º/11.º Ano de Escolaridade –Cursos Científico-Humanísticos (Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de 

julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 

secundário da disciplina de Espanhol - Continuação, a realizar no ano letivo de 2019/2020. 
 

Natureza da prova: Escrita e oral 
 

Objeto de avaliação 
Competências  

 
 
 
 

 
 
 

Conteúdos e capacidades a avaliar 
 

 
 

 
 

 
 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 
 

Tema/Unidade Conteúdos Valorização 

 
 

 Aprendizagem 
 Juventude 
 Cidadania 
 Trabalho 
 Viagens e lazer 
 Cidade 
 Meio ambiente 
 Aspetos sociais 

e culturais dos 
países onde se 
fala espanhol 

Socioculturais e lexicais:  
 A escola e a aprendizagem / formação, profissões e o mundo do 

trabalho; 
 Os jovens, cidadania e questões / alterações sociais, novas 

tecnologias;  
 Atividades de ócio, música, cinema e desporto;  
 Viagens, locais de interesse turístico e turismo; 
 Espaços urbanos, problemas da cidade, cidades hispanas;  
 Natureza, poluição e catástrofes naturais, ecologia; 
 Personalidades, lugares, tradições, monumentos e gastronomia do 

mundo hispanofalante; 
 Falsos amigos e expressões idiomáticas / modismos.  

 
 
 
 
 

160 a 170 pontos 

Conteúdos de funcionamento da língua:  
 Nome (género), artigo, pronomes e adjetivos; pronomes C.D. e C.I.;  

 Modo indicativo: presente, pretérito imperfecto, indefinido e perfecto, 
futuro imperfecto e condicional simple;  

 Modo conjuntivo: presente, pretérito imperfecto;  
 Imperativo (afirmativo e negativo);  
 Orações adverbiais;  
 Preposições e locuções preposicionais;  

 Conectores.  

 
 
 

30 a 40 pontos 

 Total:200 pontos 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados nos 
documentos curriculares em vigor para os 10.º e 11.º anos (Programa de Espanhol para o Nível de 
Continuação-bienal, e Aprendizagens Essenciais, centradas nas competências comunicativa, intercultural 
e estratégica). Tem, ainda, por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 
(QECR). Considera-se, pois, condição para o entendimento desta informação o conhecimento destes 
documentos. A prova permite avaliar a proficiência dos examinandos em língua espanhola e são objeto de 
avaliação o uso da língua, a leitura, a interação/produção escritas e a interação/produção orais, implicando 
as competências comunicativa, intercultural e estratégica definidas pelas Aprendizagens Essenciais. A 
demonstração destas competências envolve a mobilização dos conteúdos e estratégias definidos pelo 
programa da disciplina para os 10.º e 11.º anos, nomeadamente os das áreas de referência / domínios 
socioculturais. Assim, todos os conteúdos gramaticais, funcionais e socioculturais que constam do 
programa terão de ser mobilizados para a realização das provas, independentemente dos temas 
predominantes. 
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N: Poderá ser selecionado qualquer um dos temas / conteúdos da tabela, não se devendo entender que todos irão constar na prova. 

No entanto, os temas e conteúdos aqui enumerados devem ser perspetivadas de modo integrado, sendo transversais a todos os 
momentos da prova.  
Caracterização da prova 
As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados o uso da língua, a leitura 
e a interação e produção escritas (componente escrita da prova); no outro, avalia-se a interação e produção 
orais (componente oral da prova). Algumas atividades têm como suporte um ou mais textos e, eventualmente, 
uma ou mais imagens. 

 
– Organização da prova:  
A prova escrita é constituída por uma sequência de tarefas possibilitadoras de apoio linguístico e comunicativo 
que preparam o examinando para a realização de uma tarefa final de produção escrita. Essa tarefa é 
precedida por uma sequência de atividades pré-textuais e intermédias que visam, por um lado, a 
contextualização do tema da prova e, por outro, permitem avaliar o desempenho do examinando na 
mobilização de competências e na ativação de conhecimentos pertinentes para a realização da tarefa final.  
 

A prova oral é constituída por três momentos que também incidem sobre as aprendizagens respeitantes aos 

anos de escolaridade em que é lecionada a disciplina:  

1.º - Interação Examinador e Examinando(s); 
2.º - Produção Individual do(s) Examinando(s) 
3.º - Interação em Pares (Examinando e Examinando) e /ou em Grupo (Examinador e Examinando(s). 

 

– Documentos de suporte: Os itens têm como suporte estímulos escritos e /ou visuais e orais.  

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número 
de itens 

Cotação por 
item  

(em pontos) 

Pré-
textuais 

 
 

Itens de resposta curta /restrita:  
- Comentário de uma frase ou imagem; 
- Legendagem de imagens;  
- Transformação de palavras;  
  

Itens de seleção:  
- Associação / correspondência;  
- Preenchimento de espaços;  
- Escolha múltipla; 
- Ordenação de elementos;  
- Completamento; 

 
 
 
 
 

1 a 3  

 
 
 
 
 

10 a 15 pontos 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Intermédias 

Itens de construção 
- Resposta restrita – questões sobre o(s) enunciado(s) 
escrito(s). 
 

Itens de seleção / construção (resposta curta e 
restrita):  
- Escolha múltipla; 
- Verdadeiro / falso;  

- Localização de informação no texto;  

- Localização de elementos gramaticais e / ou lexicais no 

texto (ex. referentes, sinónimos / antónimos) 

- Preenchimento de espaços;  
- Associação / correspondência;  
- Transformação de frases usando elementos novos (ex. 
conetores, pronomes, verbos…) 
- Associar categorias gramaticais a usos em contexto;  

- Completamento de frases; 

- Transformação de frases ou pequenos textos usando 

marcadores temporais, pessoais e/ou espaciais novos 

(por exemplo, discurso indireto);   
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

4 a 6  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 a 20 pontos 
 
 
 
 
 
 

 
Tarefa final 

Itens de construção 

- um de resposta extensa (150 / 220palavras), 
eventualmente precedido de outro de resposta restrita 
(ex. comentário de uma frase / imagem). 

 
1 a 2  

 
15 a 20 pontos 
45 a 60 pontos 
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Nota: A tipologia de exercícios será ajustada à especificidade do conteúdo da prova, pelo que não se deve 
entender que na prova escrita constarão todos os tipos de exercícios aqui elencados.   

 
Critérios gerais de classificação  
As provas são cotadas para 200 pontos. A cotação distribui-se pelas competências a avaliar, considerando-
se uma ponderação de 70% para a componente escrita e 30% para a componente oral. 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  
 
Prova escrita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prova oral: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critérios de desvalorização:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material 
 
Na prova escrita, o examinando apenas pode usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

É permitida a consulta de dicionários unilingues e/ou bilingues, sem restrições nem especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Durante a realização da prova oral, é permitido o uso de caneta ou lápis e de papel fornecido pelo 
estabelecimento de ensino.  
 
Duração 

 
A prova escrita tem a duração de 90 (noventa) minutos e a prova oral tem a duração de 25 (vinte e cinco) 
minutos. 

 

 

 

Departamento de Línguas 

 

As respostas devem evidenciar compreensão do(s) texto(s) e /ou imagens, demonstrar competência na 

utilização de estruturas adequadas e de vocabulário adequado e diversificado. 

Sempre que o examinando apresente mais do que uma resposta para o mesmo item, apenas a primeira é 

classificada. Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta poderá ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

São consideradas cinco categorias para a classificação do desempenho do aluno: Âmbito, Correção, 

Fluência, Desenvolvimento temático e coerência e Interação.  

O examinando deverá ser capaz de se expressar sobre qualquer um dos temas prescritos pelo programa 
da disciplina, evidenciar capacidade de compreensão de enunciados orais e capacidade de comunicar 
oralmente com outro(s) falante(s), envolvendo negociação. Deve usar os recursos linguísticos e as 
estruturas gramaticais necessários e pronunciar as palavras de acordo com as regras do sistema 
linguístico, usando o vocabulário, o ritmo e a entoação adequados.   

Nos itens de seleção, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 

elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.  

Respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas, são classificadas com zero pontos. 

Não será atribuída pontuação a respostas cujo conteúdo seja considerado inadequado, 

independentemente da qualidade do texto produzido. 

Haverá lugar a fatores de desvalorização (incorreções formais: morfossintáticas, ortográficas e lexicais). 

Serão desvalorizadas respostas com base na cópia exclusiva do texto.   

Nos itens de construção é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente na tarefa final, onde a 

competência linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido a 

classificação mínima na competência pragmática, estipulada nos critérios específicos. 
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