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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Espanhol  

PROVA 15| 2020 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

1. Introdução 

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

à frequência da disciplina de Espanhol do 3º ciclo (escrita e oral), a realizar em 2020 

pelos alunos abrangidos pelos artigos 12.º e 14.º do Despacho Normativo n.º 3-

A/2019, de 26 de fevereiro. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida, do Programa da disciplina e das metas curriculares da mesma. 

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

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de 

ensino a que a prova diz respeito. 

 

 

 



 
  Agrupamento de Escolas 

Fernando Casimiro Pereira 
da Silva (170513) 

 Informação n.º 15.20 

  Data: 05/05/2020 

 

 Informação da Prova de Equivalência à Frequência de Espanhol do 3.º ciclo 

 

 

 

2. Objeto da avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Espanhol em vigor, (o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001) e o Currículo Nacional de 

Ensino Básico – competências essenciais (https://www.dge.mec.pt/espanhol). 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados 

em domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de 

duração limitada. A prova escrita avalia a aprendizagem nos domínios da 

competência comunicativa, na vertente da compreensão e produção escritas; cultura 

e civilização espanholas; gramática. A prova oral reflete uma visão integradora e 

articulada de diferentes conteúdos programáticos da Disciplina e avalia a 

aprendizagem nos domínios da compreensão auditiva e desempenho oral; leitura; 

compreensão e produção orais; cultura e civilização espanholas; gramática.   

Dada a natureza progressiva da aprendizagem das línguas, tomam-se como pontos de 

referência para estabelecer o nível a avaliar na prova, sobretudo, os descritores 

constantes nas planificações elaboradas pelo grupo docente e que incidirão sobre os 

domínios de referência sociocultural. 

 

3. Caraterização da Prova 

A prova escrita está estruturada em três grupos: I, II, III. Cada grupo incide sobre 

questões relacionadas com os domínios de avaliação das aprendizagens. Todos os 

itens são de resposta obrigatória. A tipologia da resposta às questões apresentadas 

é do item de construção (resposta curta, resposta restrita, resposta extensa). Os 

dois primeiros grupos podem integrar itens de seleção e itens de construção. O 

terceiro grupo integrará um item de construção de resposta extensa. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Domínio Conteúdo Cotação 

 

Compreensão escrita: 

- compreender e 

interpretar o conteúdo 

global de um texto escrito; 

- compreender os 

enunciados das questões 

referentes à interpretação 

de um texto escrito; 

- responder com correção a 

um questionário. 

 

 

 

- Viajes y Visitas Culturales 

 

- Artes y Museos 

 

 

 

 

35 

 

Gramática: 

- aplicar corretamente os 

conhecimentos relativos 

aos conteúdos gramaticais 

propostos. 

 

 

- Imperfecto de Subjuntivo 

- Tiempos verbales de Indicativo 

- Errores comunes en Español 

 

 

 

25 

 

Produção escrita: 

- produzir enunciados 

escritos (60-80 palavras) no 

âmbito da temática do 

texto. 

 

 

Temas do texto 

 

40 

 

A estrutura da prova oral sintetiza-se no Quadro 1a) 

Quadro 1a) - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 
 

Domínio Cotação 

Leitura  20 

Compreensão Oral  30 

Expressão Oral / Gramática 50 
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 
 

Tipologia de itens Número de 
itens 

Cotação 
(em pontos) 

 

Grupo I – Compreensão escrita 

- Escolha Múltipla;                                 

- Questionário de resposta curta; 

 

1 a 4 

1 a 4 

 

35 

 

Grupo II – Funcionamento da Língua 

- Exercícios de completamento, 

construção, transformação e/ou reescrita. 

 

15 a 20 

 

25 

 

Grupo III – Produção escrita 

-Descrição de uma imagem 

- Produção de texto (composição) 

 

1 

1 

 

40 

 

4. Critérios de classificação 

a. Prova escrita  

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

dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos.  

 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que 

apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 

Nos itens de ordenação, a cotação do item só é atribuída às respostas em que a 

sequência esteja integralmente correta e completa. Todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 
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Nos itens de associação e nos de completamento, são atribuídas pontuações às 

respostas total ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta, a cotação do item só é 

atribuída às respostas totalmente corretas. Poderão ser atribuídas pontuações a 

respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de 

desempenho ou a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

 

Tipologia de itens Critérios de Classificação 

 

Itens de seleção: 

(completamento de texto lacunar) 

 

 

Correto/incorreto 

 

Itens de construção 

Resposta curta 

 

Resposta restrita 

 

 

 

 

 

Resposta extensa (produção de texto) 

 

  

Correto/incorreto 

 

Interpretação adequada, clareza do 

discurso e vocabulário apropriado. É 

desvalorizada a resposta com base na 

cópia exclusiva do texto quando não 

solicitada. 

 

Fidelidade ao tema proposto; capacidade 

de produzir um texto coerente; correção 

formal; originalidade de tratamento. 

É atribuída a classificação de zero pontos 

se não corresponder ao solicitado.             
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b. Prova oral  

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

dos critérios específicos de classificação apresentados para cada questão; 

Todas as questões apresentam critérios de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada um desses níveis é atribuída uma dada pontuação. Para a 

generalidade dos itens, são considerados de um a cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1); 

para a tarefa final são considerados sempre cinco níveis (N5, N4, N3, N2 e N1) em 

cada parâmetro – competência pragmática e competência linguística. Qualquer 

resposta que não corresponda ao nível mais alto descrito é integrada num dos outros 

níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. 

Itens de avaliação Fatores de desvalorização 

 

Leitura: 

Fluência/ 

ritmo/entoação;  

Expressividade. 

 

 

Falta de entoação; 

Inexpressividade; 

Dicção deficiente. 

 

Compreensão Oral: 

Compreensão do 

texto; 

Compreensão de 

perguntas; 

Capacidade de 

interpretação; 

Qualidade de 

expressão oral. 

 

 

Incorreta interpretação do conteúdo do enunciado; 

Incorreta seleção de informação solicitada; 

Afastamento de conteúdo; 

Falta de clareza; 

Incorreção de língua. 
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5. Material 

Prova escrita: os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Os alunos podem usar folhas de rascunho. 

Não é permitido o uso de dicionário. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Prova oral: não aplicável. 

 

6. Duração 

A prova escrita tem a duração de 90 minutos. 

A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

 

 

Expressão Oral / 

Gramática:  

Qualidade da 

expressão oral e 

adequação discursiva;  

Capacidade/ 

qualidade de 

Argumentação;  

Capacidade de reagir 

às questões com 

pertinência;  

Conhecimento da 

gramática 

 

 

Incorreta seleção da informação solicitada; 

Argumentação não sustentada; 

Afastamento da pergunta colocada/ vazio de conteúdo 

Falta de clareza; 

Incorreção de língua/ desconhecimento da gramática. 


