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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Espanhol                                                    2021 

 

Prova 375 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho) 

 

INTRODUÇÃO  

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

ensino secundário da disciplina de Espanhol, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação  

2. Caracterização da prova  

3. Material  

4. Duração  

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciados no Programa de Espanhol para o Nível de Iniciação (bienal) em vigor (homologado 

em 2002) e tem por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR 

– (2001). Considera-se, pois, condição para o entendimento desta informação a leitura quer do 

Programa, quer do QECR. A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens 

inscritas no Programa, mas não expressas nesta informação. 

 

A mobilização dos conteúdos programáticos está de acordo com os seguintes domínios de 

referência do 10º e 11º ano: 

 

 O “eu” e os outros: descrição; interesses e preferências; 

 As relações humanas: família, amigos e outras pessoas da comunidade; 

 O consumo: alimentação e outros aspetos; 

 Os tempos livres; férias; música, cinema; 
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 A saúde;  

 Cuidados corporais; 

 Viagens e transportes;  

 Educação rodoviária; 

 Serviços: bancos;  

 Espanha: conhecimento de uma cidade; 

 O meio ambiente; 
 

A prova escrita permite avaliar a proficiência dos examinandos em língua espanhola nas 

competências de compreensão auditiva, da leitura, produção, interação e mediação escritas e 

controlo da competência linguística. Tem um peso de 70% na avaliação final. Nas atividades de 

compreensão do oral, avalia-se o desempenho do examinando na compreensão de audições 

relativas ao tema. Nas atividades de compreensão da leitura, avalia-se a capacidade para 

compreender textos autênticos, de forma global e de forma específica, sobre temas relacionados 

com os domínios de referência assinalados no Programa. Os textos podem ser de diferentes tipos: 

curtos (instruções, anúncios, postais, etc.) ou longos (narrativos, descritivos, expositivos, 

informativos, etc.). Nas atividades de produção, interação e mediação escritas, a tarefa final 

consiste num item de construção de resposta extensa. Trata-se do corolário de todas as atividades 

desenvolvidas ao longo da prova e constitui o momento em que todos os recursos são mobilizados. 

Apresentam-se alguns exemplos: 

 Escrever uma carta, uma mensagem de correio eletrónico, um fax, etc., seguindo determinadas 

instruções sobre o seu conteúdo e sobre o seu contexto comunicativo (emissor, recetor, situação, 

etc.); 

 Escrever um diálogo usando um guião; 

 Narrar factos, acontecimentos ou experiências, usando um guião; 

 Narrar ou descrever a partir de uma imagem ou de um guião; 

 Responder a uma carta, a uma mensagem de correio eletrónico, a um fax, etc. 

Na área de controlo da competência linguística, avalia-se a capacidade para usar unidades e 

estruturas específicas da língua em contexto.  

Na prova oral são avaliados o Âmbito, a Correção, a Fluência, o Desenvolvimento Temático, a 

Coerência e a Interação e que terá um peso de 30% na nota final. 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA  

2.1- Prova escrita 
 

A prova 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. 
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    2.1.1. Estrutura  

A prova é constituída por quatro grupos: 

Grupo I Competências a nível da compreensão do oral. 

Grupo II Competências a nível da interpretação de texto. 

Grupo III Conhecimento explícito da língua espanhola - domínio das estruturas 

gramaticais em contexto, assim como do vocabulário. 

Grupo IV Competências a nível da produção escrita. 

 

Tipologia possível de exercícios / itens 

Tipologia de itens Grupos 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 
Associação  
Ordenação 
Completamento 

I 
II 
III 

Itens de 
construção 

Completamento 
Resposta curta 
Resposta restrita 

I 
II 
III 

Resposta extensa IV 

Notas: 

Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 

apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de 

tarefas de transformação. 

No Grupo IV, o aluno deverá produzir um texto, com cerca de 90 a 120 palavras, sobre o tema 

escolhido.  

 

 

2.2- Prova oral 
 

O tema da(s) tarefa(s) da prova oral insere-se em domínios de referência prescritos pelo 
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Programa do Nível de Iniciação. Algumas atividades poderão ter como suporte um ou mais 

pequenos textos/frases e, eventualmente, uma ou mais imagens. Os examinandos podem usar 

algum tempo para tomarem conhecimento do material de suporte. A prova oral é constituída por 

3 momentos: 

1 .º - Interação Examinador e Examinando 
 

2 .º - Produção Individual dos Examinandos 
 

3 .º - Interação em Pares (Examinando e Examinando) e em Grupo (Examinador e Examinandos)1
 

 

 

1. Material 
 

3.1 Prova escrita 
 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, 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 bilingues, sem restrições, nem especificações. Não 

é permitido o uso de corretor. 

 

3.2-Prova oral 
 

O examinando poderá usar os materiais de suporte às diferentes atividades da prova, que 

lhe são fornecidos pelo interlocutor. 

 

4.DURAÇÃO 

      4.1. Componente escrita 

 A avaliação das competências que exigem o registo escrito das respostas tem a duração de 90 

minutos. 

 

     4.2. Componente oral 

 A avaliação da interação e da produção orais tem uma duração máxima de 25 minutos. 

 

                                                                                                          
 

 Aprovado em Conselho Pedagógico em 5 / 5 /2021 

                                                           
1
 Caso a pauta seja constituída por um número ímpar de alunos, o último realiza a prova sozinho, devendo ser utilizado o guião específico para 

um só aluno. 


