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1. Objeto de avaliação 

A prova de tem por referência o Programa de Espanhol homologado para o Nível de Iniciação 

e as orientações presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 
 

Trata-se de uma prova com componente escrita e oral na qual a componente escrita tem a 

ponderação de 70 % e a componente oral de 30 %. A classificação da prova é expressa pela média 

ponderada e arredondada às unidades das classificações obtidas nas duas componentes. 
 

COMPONENTE ESCRITA 

Na prova, são objeto de avaliação a compreensão do oral, o uso da língua, a leitura e a escrita, 

enquadrados nas competências linguística (nas vertentes lexical, gramatical, semântica e ortográfica), 

pragmática (nas vertentes discursiva, funcional e estratégica) e sociolinguística. A demonstração destas 

competências envolve a mobilização, de modo transversal e integrado, dos conteúdos e estratégias 

definidos pelo Programa supracitado, nomeadamente os das áreas de referência/dos domínios 

socioculturais.  

Os conteúdos programáticos encontram-se organizados em três componentes distintas: 

A) Interpretação e Produção de Texto 

Interpretação e produção de tipos de texto variados (artigo, notícia, comentário, …), que concretizam 

macrofunções do discurso (narração, descrição, argumentação, …) a que estão associadas intenções de 

comunicação (relatar eventos, dar opinião, explicar, contrapor, persuadir, …). 
 

B) Quadro I - Dimensão Sociocultural (Domínios de Referência) 

10º 11º 

1.  A família 

2.  A rotina diária 

3. As profissões 

4. Os tipos de casa e mobiliário 

5. A cidade e os transportes 

6. A alimentação e a gastronomia espanhola 

7. O corpo humano e a saúde 

8. O consumismo: roupa e lojas 

9. As férias e tempo livre 

1. O ócio e os meios de comunicação (rádio e 

televisão) 

2.  As relações sociais e familiares 

3. As viagens e as férias 

4. As experiências pessoais de ócio e tempos livres 

5. Fatos históricos e Curriculum Vitae 

6. Os acontecimentos sociais e históricos 

7. A casa e a escola 

8. A cidade e os meios de transporte 

9. Aprender um idioma 
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C) Língua Espanhola 

Compreende as componentes morfosintática e léxico-semântica. 

 

Caracterização da Prova 

A prova é constituída por três grupos. Alguns itens têm como suporte um ou mais textos e, 

eventualmente, uma ou mais imagens. 
Grupo I - Permite avaliar o desempenho do examinando na compreensão do oral, tendo como 

suporte dois ou três textos áudio. 

Grupo II - Permite avaliar o desempenho do examinando no seu conhecimento do uso da língua 

e na leitura, implicando o recurso a diferentes estratégias de leitura global, seletiva e analítica. Os itens 

referentes à leitura podem ter um ou mais textos como suporte, situando-se o número total de palavras 

entre 400-540. 

Grupo III - Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades de interação e 

produção escritas. O número de palavras a escrever situa-se entre 120-150. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação simples, associação múltipla, 

ordenação e completamento) e itens de construção (resposta curta, restrita e extensa).  

As provas são cotadas para 200 pontos, sendo a distribuição da cotação pelos grupos feita da 

seguinte forma: 

Grupos Domínio Cotação (em pontos) 

I Compreensão do oral 30 

II 
Uso da língua 30 

Leitura 60 

III Produção escrita 80 

 

Material a utilizar 

As respostas são registadas em folha própria de modelo oficial, fornecida pelo estabelecimento 

de ensino, podendo o examinando apenas usar caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

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

especificações. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração da Prova 

A prova tem a duração de 90 minutos. A compreensão do oral realiza-se nos primeiros dez ou 

quinze minutos da prova. 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação de critérios gerais e específicos de 

classificação apresentados para cada item.  

Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação. 

As respostas ilegíveis ou as que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, 

constantes nos critérios específicos de classificação. As cotações correspondentes a esses níveis são 

fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas.  
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As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 

produzido são classificadas com zero pontos.  

Para o item de resposta extensa do Grupo III são consideradas nos parâmetros de classificação 

as competências pragmáticas (nas vertentes funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. Para 

cada um dos parâmetros apresentam-se quatro níveis de desempenho descritos. 

A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do 

desenvolvimento temático. 

A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos, 

o nível 1 no âmbito do desenvolvimento temático. 

 

COMPONENTE ORAL 

Na prova, são objeto de avaliação as competências de interpretação e de produção oral (ler, 

ouvir, falar e interagir), concretizadas nos desempenhos descritos no Programa: Competências de Uso 

de Língua e Competência Sociocultural. A demonstração destas competências envolve a mobilização 

dos conteúdos programáticos enunciados no Programa supracitado, contidos nos Domínios de 

Referência para cada ano. 

  

2. Caracterização da Prova 

A prova consiste na realização de tarefas no domínio da oralidade, que se desenvolvem a partir 

da leitura de texto(s) sejam eles escritos ou visuais. O(s) tema(s) dessas tarefas insere(m)-se em 

domínios de referência e/ou nas obras de leitura integral enunciadas no Quadro I. 

Quadro II – Estrutura da Prova 

Atividades Competências Tipologia de itens Pontuação 

LER 
 Linguística 

 

 Lexical 

 

 Discursiva 

 

 Gramatical 

 

 Semântica 

 

 Pragmática 

 

 Funcional/Estratégica 

 

 Sociolinguística 

 Leitura de textos 

 

Interpretação de textos / imagens 

 

 Comentário a imagens 

 

Relação texto/contexto 

 

 Questões de resposta: 

       - curta 

        - mais ou menos longa 

        - aberta 

        - fechada 

40 

OUVIR 40 

FALAR 60 

INTERAGIR 60 

 

3. Critérios de classificação 

Os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho. As cotações 

correspondentes a esses níveis são fixas, não podendo ser atribuídas cotações diferentes das indicadas. 

Para os quatro itens, são considerados cinco níveis em cada parâmetro. São previstos níveis 
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intercalares de cotação que não se encontram descritos, de modo a que sejam contempladas possíveis 

variações nas respostas dos examinandos. 

 

4. Material a utilizar 

O Manual do 11º ano de escolaridade adotado nesta Escola e/ou documentos fornecidos pelas 

professoras examinadoras. 

 

5. Duração da Prova 

A prova tem a duração de 25 minutos. 


