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Componente escrita - 90 minutos + Componente oral - 25 minutos 

 

COMPONENTE ESCRITA 

 

O presente documento divulga informação relativa ao Exame de Equivalência à 

Frequência do 11º ano do ensino secundário, da disciplina de Espanhol, a realizar em 

2022, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

Objeto de avaliação 

O Exame de Equivalência à Frequência do 11º ano tem por referência o Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade, as Aprendizagens Essenciais e as orientações presentes no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR.  

A prova de exame vai incidir nas áreas temáticas abordadas. 

 

Caracterização da prova 

O aluno não realiza a prova no enunciado. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A valorização dos domínios na prova de exame apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1- Valorização relativa dos domínios 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Compreensão auditiva 40 

II Compreensão e interpretação de texto 60 

III Gramática 50 

IV Produção escrita 50 
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Em cada grupo, além dos domínios em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de 

outros domínios. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da compreensão auditiva, através 

de itens de seleção.  Este grupo inclui um exercício, tendo como suporte um texto audio. 

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem nos domínios da compreensão da escrita, através 

de itens de seleção e de construção. Este grupo inclui duas partes: 1 e 2 tendo como 

suporte um texto escrito sobre um tema abordado. 

No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no domínio da gramática, através de itens de 

seleção e de construção. Este grupo inclui três partes: A, B e C. 

O Grupo IV, que permite avaliar a aprendizagem no domínio da produção da escrita, é 

constituído por um tema a desenvolver, em que a mensagem deve ser transmitida 

corretamente e utilizado o vocabulário adequado. 

Quadro 2 - Tipologia, itens e cotação 

Tipologia de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Grupo I - Itens de seleção e de completamento 

1 – Completar frases. 

 

10x4=40 

Grupo II - Itens de seleção e de construção  

1 – Selecionar a opção correta. 

2 -  Identificar correspondência. 

3x10=30 

3x10=30 

Grupo III - Itens de seleção e de construção  

A – Utilizar os diferentes tempos verbais de acordo com o 

contexto;  

B – Aplicar as estruturas gramaticais adquiridas;                                                                                     

C – Preencher espaços visando a compreensão, domínio e 

aplicação de itens gramaticais específicos;  

10x1=10 

 

5x2=10 

 

10x3=30 

 

 

Grupo IV - Item de produção de texto 

Utilizar adequadamente o vocabulário e transmitir 

corretamente a mensagem. 

50 
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Critérios Gerais de classificação 

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

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 

número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

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

com zero pontos. 

Se o aluno 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 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

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. 

Quando são fornecidas palavras-chave para elaboração de texto, não podem ser aceites 

outras frases que não incluam estes elementos. 

 Tipologia de itens Critérios de classificação 

 

 

 

 

Itens de 

seleção 

Identificação de 

afirmações  

 

Identificar correspondência 

A cotação total do item é atribuída de forma inequívoca 

à resposta correta.  

Todas as outras respostas são classificadas com zero 

pontos.  

Completamento de frases  A cotação total do item é atribuída ao  

completamento integralmente correto.  

Poderão ser atribuídas pontuações ao  

completamento parcialmente correto, de acordo com os 

critérios específicos. 
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Itens de 

construção 

 

 

Resposta curta 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta restrita 

 

 

 

 

 

A cotação total do item é atribuída à resposta 

integralmente correta.  

Poderão ser atribuídas pontuações a respostas 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios 

específicos.  

O afastamento integral dos aspetos de  

conteúdo implica que a resposta seja  

classificada com zero pontos.  

 

Os critérios de classificação das respostas apresentam-

se organizados por níveis de desempenho, de acordo 

com os critérios específicos.  

O afastamento integral dos aspetos de  

conteúdo implica que a resposta seja  

classificada com zero pontos.  

 

 

 

Produção  

escrita  

orientada  

Resposta extensa  

A classificação é atribuída por níveis de desempenho, 

de acordo com os critérios específicos, tendo em 

consideração o desenvolvimento estruturado e 

adequado ao solicitado, à construção frásica, ao 

domínio vocabular e à ortografia. 

O afastamento integral dos aspetos de  

conteúdo implica que a resposta seja  

classificada com zero pontos.  

São fatores de desvalorização, de acordo com os critérios específicos:   

 Desvios às questões formuladas;  

 Construção frásica deficiente;  

 Erros ortográficos,  

 Erros de concordância.  

 

Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho fornecida ao 

aluno não será recolhida para classificação. 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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COMPONENTE ORAL 

 

1 – Introdução 

Objetivo do documento:  

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

do Ensino Secundário da disciplina de Espanhol a realizar em 2021, nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● Critérios gerais de classificação 

● Material 

● Duração 

 

2 - 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 Continuação 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. Enquadrado 

pelas orientações presentes no QECR, o Programa preconiza uma convergência de 

metodologias ativas assentes em atividades linguísticas, estratégias e tarefas reportadas a 

usos comunicativos da língua. 

 

3 – Caracterização da prova: 

A prova consiste em três momentos distintos, enunciados pelo professor examinador. 

As atividades a desenvolver nos diferentes momentos podem ter como suporte textos e/ 

ou imagens. O tema da(s) atividade(s) insere-se em domínios/áreas de referência 

prescritos(as) pelo Programa da disciplina a que a prova diz respeito. 
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Quadro 1 

Temas / Domínios Conteúdos  Cotação 

Compreensão oral 

Interação oral  

Produção oral 

 Atos de fala de uso frequente na 

interacção quotidiana 

 O discurso: adequação ao contexto 

 Estrutura da frase 

 Vocabulário relativo aos temas mais 

comuns 

200 

pontos 

 

Quadro 2 

Tipologia de itens Número de itens Cotação  

 

 

1.º momento 

Interação oral 

 

Entrevista dirigida 

 

O aluno responde a questões 

sobre um dos domínios de 

referência 

1 

200 pontos 

2.º momento 

Produção oral 

 

Descrição de imagens 

 

O aluno deve:  

- descrever imagens, 

focando situações, 

sentimentos, pessoas, 

lugares, atividades, 

acontecimentos e interesses; 

- realizar breves exposições 

sobre um tema conhecido; 

- desenvolver linhas de 

argumentação e explicações. 

1 

 

3.º momento 

Interação oral  

Simulação de um diálogo 

A partir de uma determinada 

pauta que o avaliador 

fornece aos examinandos, 

estes devem desenvolvê-la, 

simulando um diálogo. 

1 
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4 – Critérios de Classificação  

Os alunos são avaliados de acordo com as seguintes categorias: Âmbito, Correção, 

Fluência, Desenvolvimento Temático e Coerência e Interação, existindo três níveis de 

desempenho. Os seus resultados são registados em grelhas de classificação.  

Nas provas com componente escrita e oral, a componente escrita tem o valor de 70% 

e a componente oral de 30%. 

 

5 – Material 

Apenas o material fornecido pelos professores. 

 

6 – Duração 

25 minutos. 
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