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Prova de Equivalência à Frequência  

Espanhol 

 

INFORMAÇÃO 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

Prova 15 - 2021  

3º Ciclo do Ensino Básico    
   

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência à frequência do 

3º ciclo do ensino básico da disciplina de Espanhol, atendendo à legislação em vigor. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e do 

Programa da disciplina. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

- Objeto de avaliação; 

- Características e estrutura; 

- Critérios de classificação; 

- Material; 

- Duração. 

 

 II. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência os conteúdos/objetivos do Programa de Espanhol do 3º ciclo do ensino 

básico em vigor. 

 

 Domínios 

A prova é estruturada de modo a avaliar as competências dos examinandos nos seguintes domínios: 

 Compreensão e produção de texto; 

 Compreensão/ Interpretação; 
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 Aplicação de regras de organização morfossintática; 

 Dimensão sociocultural; 

 Compreensão / Produção de respostas a várias situações propostas oralmente (prova oral). 

 

 Conteúdos 

 A prova é estruturada de modo a avaliar as competências dos examinandos, tendo em conta os 

seguintes conteúdos: 

 

Temáticos 

 A Sociedade Espanhola 
 Aspetos culturais e civilizacionais; 

 Contrastar a realidade portuguesa e espanhola. 

 Amizade e relações pessoais. 

 Trabalho; ocupações e profissões. 

 Moda e vestuário. 

 Problemas sociais. 

 Doenças e cuidados de higiene. 

 Vida social. Atividades de tempo livre. 

 A Escola e os Amigos. 

 As Férias. 

 A Cidade. O Campo. 

 As Compras. 

 A Gastronomia. 

 Sentimentos. Estados de espírito. 

 A saúde. 

 A ecologia. 
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 Morfossintáticos / Lexicais 

 Nomes (género e número);    

 Pronomes: pessoais, possessivos, indefinidos, interrogativos, relativos e demonstrativos; 

 Determinantes: artigos definidos e indefinidos, possessivos, demonstrativos e interrogativos; 

 Numerais (ordinais e cardinais); 

 Apócope; 

 Adjetivos e advérbios – comparativos, superlativos e relativos (regulares e irregulares); 

 Tempos e formas verbais: Presente de Indicativo e de Subjuntivo; Pretéritos Imperfecto, 

Perfecto, Indefinido y Pluscuamperfecto de Indicativo; Condicional; Futuro; Imperativo 

Afirmativo y Negativo; Imperfecto de  Subjuntivo; Perífrasis verbales; 

 Preposições: tempo, lugar, movimento e preposições em regência verbal; 

 Orações e conjunções. 

 

III. CARATERÍSTICAS E ESTRUTURAS DA PROVA 

 

A prova é constituída por duas partes: parte escrita + parte oral. 
Descritivo: 
 
PARTE ESCRITA 
 
A prova apresenta entre 6 a 12 itens (grupos de questões). 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas, que se desenvolvem 

através de uma sequência de atividades que abrangem a demonstração de competências/ 

aprendizagens integradas de leitura e de escrita. 

Algumas atividades têm como suporte um ou mais textos e, eventualmente, uma ou mais imagens. 

A(s) tarefa(s) desenvolve(m)-se em três partes, que a seguir se explicitam: 

Parte I (Compreensão/interpretação de texto): 

Permite avaliar o desempenho do examinando em atividades que implicam a interpretação e a 

produção de textos escritos em espanhol. 

Visa a recolha e o tratamento de informação que serve de base para a realização da atividade final. 

Exemplos de atividades: 

Completar frases/textos; 
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direta/inferida entre afirmações e um texto; 

Localizar informação num texto (scanning). 

Parte II (Funcionamento da língua espanhola): 

Compreende as componentes morfossintática e léxicossemântica. 

Exemplos de atividades: 

Completar frases/textos; 

Reescrever frases utilizando estruturas diferenciadas; 

Identificar e corrigir erros. 

Parte III (Produção de texto): 

Visa a redação de um texto de modo estruturado, dentro dos tópicos propostos – composição 

extensa (80-120 palavras). 

Exemplos de atividades: 

Dar opinião fundamentada sobre factos ou temas; 

Descrever situações, imagens; 

estímulo (visual/textual). 

 

PARTE ORAL 

A prova consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas, que se desenvolvem 

através de uma sequência de atividades que abrangem a demonstração de competências/ 

aprendizagens a nível da compreensão oral e expressão oral, nomeadamente a pronúncia, fluência 

e correção linguística em espanhol, bem como a expressividade, compreensão global, clareza das 

ideias e variedade vocabular. 

As tarefas desenvolvem-se em duas partes, que a seguir se explicitam: 

Parte I - Conversa informal sobre o aluno e/ou uma situação corrente do dia-a-dia 

(cerca de 1/3 minutos) 

Parte II - Conversa sobre um pequeno texto ou imagem e/ou um tema escolhido pelo professor ou 

pelo aluno (cerca de 6/11 minutos) 
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A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas/tópicos 

PARTE ESCRITA 

Temas/domínios Tópicos Cotação (em pontos) 

Compreensão/ 
Interpretação de um texto 

(Leitura e escrita) 

- Compreensão/ Interpretação 
através da leitura de um ou mais 
textos. 

- Este grupo é constituído por: 

- Exercícios de “verdadeiro/falso”. 

- Exercícios de escolha múltipla. 

- Questionário direto de 
compreensão e interpretação, com 
fundamentação de todas as 
afirmações. 

- Exercícios de completamento de 

espaços em branco ou frases. 

30 

Competência linguísticas 

Conhecimento do funcionamento da 
língua e do vocabulário essencial 
através da aplicação de 
conhecimentos linguísticos e das 
estruturas gramaticais. 

Este grupo é constituído por itens de 
resposta fechada: 

 Exercícios de rescrita e 
completamento de frases. 

 Exercícios de escolha múltipla que 
contemplam vários aspetos 
gramaticais. 

 Exercícios de deteção de erros 
num texto e consequente correção. 

 Exercícios de produção de 
sinónimos ou antónimos para uma 
dada expressão. 

 
40 

Produção escrita 
Capacidade comunicativa/ 
estratégica do aluno. 

 
30 
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- Exercício no qual, a partir de uma 
situação explícita, o aluno deve 
reagir, formulando por escrito a 
intervenção (resposta) adequada. 

- Expressão escrita através da 
redação de um texto com o mínimo 
de 80 e máximo de 120 palavras 
sobre um de dois temas propostos. 

Este grupo é constituído por um 
item de resposta aberta em que terá 
de respeitar o tema solicitado. 

PARTE ORAL 

Temas/domínios Tópicos Cotação (em pontos) 

 
 

 Leitura e/ou compreensão 
oral 
 
 
 

 

Expressão oral 
 

Conteúdos temáticos:
Conteúdos da prova escrita e/ou 
sobre um tema do domínio do 
Programa da disciplina. 

Possíveis tarefas a desenvolver: 

ou o quotidiano 
 

 
 

 

espanhola 

em relação ao texto e/ ou a um dos 
temas do programa 

 
 
 
 
Compreensão oral: 50 

 
 
Expressão oral: 50 

 
(pronúncia, expressividade, 
compreensão global, clareza 
das ideias, variedade 
vocabular, correção 
linguística, fluência) 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 –Tipologia, número de itens e cotação 

PARTE ESCRITA 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por itens 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 
Associação/correspondência 
Verdadeiro/Falso 

2 a 8 6 a 20 

Itens de Construção 

Completamento de 
enunciados/ textos 

4 a 10 4 a 30 
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Resposta curta 
Resposta restrita 
Resposta extensa 

PARTE ORAL 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por itens 

Itens de Construção 

Resposta curta 
Resposta restrita/ fechada 
Resposta extensa 

2 a 10 10 a 80 

 

IV. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Sendo a prova constituída por duas componentes (ESCRITA + ORAL), cada uma das componentes da 

prova é cotada numa escala de 0 a 100 pontos, sendo a classificação final da prova a média 

aritmética simples, arredondada às unidades, das duas componentes, expressa em escala 

percentual de 0 a 100, convertida na escala de níveis de 1 a 5. 

 

PROVA ESCRITA 

 A prova escrita será classificada numa escala de 0 a 100 pontos. 

 A classificação a atribuir a cada item é obrigatoriamente: 

– um número inteiro; 

– um dos valores resultantes da aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação e  previstos 

na respetiva grelha de classificação. 

 As respostas que se revelem ilegíveis/incompreensíveis ou que não possam ser claramente 

identificadas são classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na 

identificação de um item, o mesmo pode ser classificado se, pela resposta apresentada, for possível 

identificá-lo inequivocamente. 

 Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser apenas 

considerada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 A cada um dos itens é atribuída uma única pontuação. 

 Qualquer resposta que não corresponda à cotação mais alta descrita é integrada num dos níveis de 

classificação inferiores, de acordo com o nível de desempenho observado. 

 Qualquer resposta que contenha elementos não incluídos nos critérios específicos do respetivo item, 

e que seja cientificamente correta e adequada ao solicitado, é também classificada de acordo com os 

procedimentos previstos nos diferentes níveis de desempenho/ classificação. 
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Itens de resposta fechada de associação ou de correspondência 

 Considera-se incorreta qualquer associação ou correspondência que relacione um elemento de um 

dado conjunto com mais de um elemento do outro conjunto. 

 

Itens de resposta fechada de escolha múltipla 

  A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentam de forma inequívoca a única 

alternativa correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada: 

– uma alternativa incorreta; 

– mais do que uma alternativa. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de resposta fechada de completamento 

 Considera-se incorreto o completamento de um único espaço com mais do que um elemento da 

chave. 

 

Itens de resposta aberta 

 Os itens de resposta aberta – curta, de transformação e de composição – apresentam critérios de 

classificação intercalares conforme os níveis de desempenho evidenciados, de modo a contemplar as 

variações nas respostas dos examinandos. 

 Para o item de resposta aberta de composição extensa são considerados dois parâmetros: 

competência pragmática e competência linguística. 

 Nos itens de resposta aberta, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, nomeadamente 

na composição extensa (Parte III), 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. 

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

pontos. 
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PROVA ORAL 

 

 A prova oral será classificada numa escala de 0 a 100 pontos. 

 A classificação a atribuir a cada item é obrigatoriamente: 

– um número inteiro; 

– um dos valores resultantes da aplicação dos critérios gerais de classificação, considerando sempre o 

conteúdo e a forma da resposta dada como um todo. 

 Os itens de resposta curta, extensa, de transformação e de composição apresentam critérios de 

classificação intercalares conforme os níveis de desempenho evidenciados, de modo a contemplar as 

variações nas respostas dos examinandos. 

o Para o(s) item(ns) de resposta fechada/ de transformação é atribuída a classificação de 0 pontos a 

respostas erradas ou incompletas; no entanto, quando a resposta estiver correta do ponto de vista 

do conteúdo, mas incorreta do ponto de vista formal (expressão oral deficiente) a classificação terá 

uma penalização de 50%. 

o Para o(s) item(ns) de resposta aberta de expressão oral extensa são consideradas as competências 

pragmática e linguística. É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 

correspondam ao solicitado (isto é, que não abordem o tema), independentemente da qualidade 

do texto oral produzido. São fatores de desvalorização: 

 As incorreções de língua; 

 As construções que revelem desconhecimento das regras básicas de morfossintaxe; 

 O desrespeito pelas normas de concordância. 

 

V. MATERIAL 

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). 

Não é permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues. 

Não é permitido o uso de corretor. 

O examinando não necessita de material para a realização da prova oral. 

 

VI. DURAÇÃO 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos e a prova oral tem a duração de 15 minutos. 


