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                                                    Agrupamento de Escolas Carlos Amarante 
                                                      Escola Secundária Carlos Amarante 

                                                                                       
Informação Prova de Espanhol – continuação (formação geral) 

 

 
Objetivos 

Conteúdos 
 

 

Estrutura e 
tipos de itens 

 

Citérios de classificação 
Total 

200 
pontos Domínios de referência: 

Unidades temáticas 
Linguísticos 

(conteúdos gramaticais em contexto) 

 
• Revelar capacidade de 

mobilizar recursos linguísticos, 

estratégias ou conteúdos 

socioculturais relacionados com 

as áreas temáticas dos módulos 

4, 5, 6. 

 

 Aprendizagem 

 Cidadania 

 Problemas e 

soluções 

 Trabalho 

 Língua 

 Cultura 

 Viagens 

 Lazer 

 Saúde 

 Meio ambiente 

 Música 

 Festas 

 

 

 Nome, adjetivo, artigos e outros 

determinantes. 

 Adjetivos comparativos regulares e 

irregulares. Superlativo. 

 Artigo: determinantes; demonstrativos; 

possessivos, indefinidos, interrogativos. 

 Pronomes: pronomes pessoais forma de 

sujeito; pronomes complemento OD/OI; 

pronomes relativos; interrogativos e 

demostrativos. 

 Presença/ausência do artigo. 

 Verbos: revisão das formas dos tempos do 

modo indicativo e do conjuntivo. 

 Diferentes formas de expressar ações 

futuras.  

 Perífrases com gerúndio;  

 Imperativo afirmativo e imperativo negativo. 

 Particípios dos verbos regulares e dos 

irregulares mais frequentes. 

  Condicional simples: formas e usos 

frequentes. 

 Formas de cortesia.  

 Futuro e condicional para exprimir 

hipóteses.  

 Sintaxe dos verbos: gustar, encantar, 

preocupar e molestar. 

 Conectores discursivos. 

 Ortografia: acentuação e pontuação 

 

Grupo A 
 
Itens de seleção: 

- escolha múltipla 

- verdadeiro/falso 

- correspondência 

- completamento 

- resposta aberta 

de composição 

curta 

 

- Não serão pontuadas respostas cujo conteúdo seja considerado 

incorreto. 

- Os itens de resposta fechada só terão em conta as respostas 

corretas inequívocas.  

- Os critérios específicos de classificação estão organizados por 

níveis de desempenho.  

- As pontuações correspondentes a esses níveis são fixas, não 

podendo ser atribuídas classificações diferentes das indicadas.  

- São previstos níveis intercalares de desempenho que não se 

encontram descritos, de modo a que sejam contempladas possíveis 

variações nas respostas dos examinandos.  

- Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais alto descrito 

é integrada num dos níveis inferiores, de acordo com o desempenho 

observado.  

- Caso a resposta apresente um nível de desempenho inferior ao 

mais baixo descrito, é classificada com zero pontos. 

- 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.  

- 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, pelo 

menos, a classificação mínima na competência pragmática. 

 
 
 
 
 
 

40 

 

• Revelar desempenho em 

diversas atividades 

(compreensão da leitura de 

textos relacionados com o tema 

da prova, produção, interação e 

mediação escritas em textos 

curtos). 

 

 

 

 
Grupo B  
 
Itens de: 

-completamento; 

associação ou de 

correspondência; 

- escolha múltipla; 

-verdadeiro/falso; 

- resposta restrita. 

 

 

 

. 
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  Produzir textos: 
- mobilizar recursos 
socioculturais, gramaticais, 
lexicais, semânticos e 
ortográficos. 
 

Grupo C 
 Itens de 
construção: 
- um de resposta 
curta orientada; 
- um de resposta 
extensa orientada. 

 
 
 

70 

Avaliação: regime não presencial 
Época: julho 2020 

Módulos: 4, 5, e 6 (11.º ano) 

Modalidade: prova escrita 
Duração: 135 minutos 
Observações: é permitido o 
uso de dicionário 
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PROVA ORAL 

 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  
 

 
CARATERÍSTICAS 

 
COTAÇÃO 

 

 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
DURAÇÃO 

 A prova a que esta 

informação se refere 

incide nos conhecimentos 

e nas competências 

enunciados nos 

conteúdos temáticos e 

linguísticos enunciados na 

informação da prova 

escrita. 

1.º momento: 

Entrevista dirigida com questões relativas à 

caracterização, interesses e vivências do 

aluno. 

 

2.º momento: 

Apresentação oral a partir de um tema 

proposto com base em imagens fornecidas. 

 

3.º momento: 

Diálogo professor/aluno sobre o conteúdo da 

apresentação oral produzida no 2.º momento 

40 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
100 pontos 
 
 
 
 
 
60 pontos 

 

1. Desenvolvimento do tema/pertinência  

    da informação …………………………..20 % 

2. Organização do discurso ………………15 % 

3. Fluência ………………………………… 20 % 

4. Correção linguística …………………… 20 % 

5. Interação………………………………… 25 % 

5 minutos 
 
 
 
5 minutos 
 
 
5 minutos 
 
Total: 15 
 minutos 

 
Ponderação: 
 
Prova escrita = 70% da classificação final. 
Prova oral = 30% da classificação final. 

 


