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Informação – Prova de Equivalência à Frequência  

 
Disciplina: Espanhol – Escrita                                                                                                                                                                                                  Maio 2022

         
Prova Código 15/ 2022 (1ª e 2ª Fase) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7 – A /2022, de 24 de março) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo da 

disciplina de Espanhol, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caraterísticas e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e Aprendizagens 
Essenciais de Espanhol. 
Competências/Objetivos: 
- Testar a capacidade de compreensão textual; 
- Testar conhecimentos linguísticos; 
- Testar conhecimentos gramaticais; 
- Testar o encadeamento lógico do discurso escrito; 
- Compreender a funcionalidade da língua espanhola; 
- Escrever com correção gramatical, morfológica, sintática e semântica. 
 

• Conteúdos 

- Lexical: um dos temas apresentados no Currículo Nacional da disciplina; 

- Gramatical: verbos, preposições, adjetivos, complementos, pronomes, discursos direto e indireto, 

perífrases.  

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

• Estrutura 

A prova será dividida em três grupos: interpretação textual, interpretação gramatical e produção 

textual, respetivamente. 

 

• Valorização dos conteúdos 

Serão valorizados os conteúdos de forma inequívoca, ou seja, sempre que o uso do conteúdo em 

questão estiver integralmente correto. 

• Tipologia, número e cotação dos itens 
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Exercícios de respostas completas a questões relacionadas com a interpretação, exercícios de corres-

pondência, ordenação de diálogos, completamento de frases, exercícios de preenchimento de espaços 

em branco e produção de texto. 

Até cinco (5) questões no primeiro grupo, até cinco (5) questões no segundo grupo e uma questão no 

terceiro grupo, valendo 50% o primeiro, 30% o segundo e 20% o terceiro, totalizando 100%. 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 As respostas deverão revelar que o aluno compreendeu o texto, descontando-se até 50% por erros 

formais que afetem a comunicação. Não será atribuída qualquer cotação a respostas cujo conteúdo 

seja considerado incorreto. 

Serão alvo de desconto os erros ortográficos e o desvio ao tema selecionado na produção textual 

(devendo esta revelar organização coerente das ideias, bem como o uso de vocabulário adequado e 

variado). 

DURAÇÃO 

 A prova terá a duração de 90 (noventa) minutos. 

MATERIAL AUTORIZADO 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta; 
- As respostas são registadas no enunciado da prova; 
- É permitido o uso de um dicionário unilingue em suporte papel; 
- Não é permitido o uso de tinta ou fita corretora. 
 

Ponderação: 50% 
 

 

 

 

      
 
 

 

Aprovado em reunião de Conselho 

Pedagógico de ___/____/______ 

O Diretor: 

__________________________ 


