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Aprendizagens Essenciais Conteúdos Estrutura da Prova Cotações 

 
Competência Comunicativa 
 

- Compreensão oral:  
Reconhecer intervenções, questões e 
instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara. Identificar palavras-

chave, expressões correntes e frases 
simples e compreender o sentido geral em 
mensagens e textos simples e curtos (em 
presença, auditivos e audiovisuais), 
relacionados com a família, os amigos, as 
aspirações, as emoções, os sentimentos, o 
meio envolvente, as situações do 
quotidiano e as experiências pessoais, 
sempre que sejam articulados de forma 
muito clara e pausada. 

 
- Compreensão escrita: 

Identificar palavras-chave e frases 
simples e inferir o sentido geral em 
mensagens e textos simples e curtos 
(correspondência, textos jornalísticos, 

 
Socioculturais 
Temas/ Domínios de Referência: 
 

 A família e outras pessoas; 

 Aspirações, emoções e sentimentos; 

 Amigos na internet; 
 
Lexicais 

 Recursos funcionais e vocabulário 
próprio das situações e dos temas 
previstos; 

 Fórmulas fixas; 

 Reconhecimento do nível 
formal ou informal do léxico nas 
situações trabalhadas; 
 
Gramaticais 

 Género e número do substantivo e 
do adjetivo; 

 Adjetivos comparativos regulares e 
irregulares. Superlativo; 

 Artigos — Formas. Uso/omissão (el 

 
A prova é constituída por três 
partes: 
 
Parte A – Compreensão do oral 
 

  Itens de seleção: 

 completamento 

 escolha múltipla 

 associação/correspondência 

 ordenação 

 
 

Parte B – Uso da língua e 

leitura 

  Itens de seleção: 

 completamento 

 
 

 

30 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

90 pontos 
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banda desenhada, publicações digitais, 
poemas, entre outros), relacionados 
com a família, os amigos, as 
aspirações, as emoções, os 
sentimentos, o meio envolvente, 
situações do quotidiano e experiências 
pessoais, constituídos essencialmente 
por frases simples e vocabulário 
familiar. 
 

- Interação escrita: 
Interagir em situações do quotidiano 
previamente preparadas e relativas aos 
temas trabalhados no módulo, nas 
quais: pede e dá informações breves, 
agradece, pede desculpas, felicita e 
aceita/recusa convites; utiliza 
expressões e estruturas frásicas muito 
simples; respeita as convenções 
textuais e sociolinguísticas das 
mensagens. 

 
 - Produção escrita: 

Escrever textos simples e muito curtos, 
em papel ou em suporte digital, nos 
quais: apresenta-se e apresenta outras 
pessoas; descreve pessoas, animais, 
entre outros; trata de assuntos 
pessoais e quotidianos, gostos e 
preferências, acontecimentos, entre 
outros; utiliza vocabulário e expressões 
muito frequentes e estruturas frásicas 
muito elementares. 

 
 Competência Intercultural  

Expressar informações e 
conhecimentos – relativos à língua, à 
cultura e às sociedades dos países 
hispanofalantes e associados aos temas 
e documentos trabalhados – através de 
produtos e experiências verbais e não 

/ un). preposição + artigo (al, 
del); 

 Outros determinantes — 
demonstrativos, possessivos, 
numerais, indefinidos; 

 Pronomes pessoais sujeito. Formas 
de tratamento e concordância com 
o verbo;  

 Pronomes complemento: formas, 
uso e colocação. Presença / 
ausência do pronome pessoal 
sujeito; 

 Pronomes relativos (que, donde, 
cuando, como…); 

 Pronomes interrogativos (quiés/es, 
cuál, cuyo);  

 Revisão dos tempos simples de 
Indicativo dos verbos regulares. 
Tempos simples de Indicativo dos 
verbos irregulares mais 
frequentes/trabalhados. O 
Condicional. Diferentes formas de 
expressar ações futuras. Perífrases 
com Gerúndio; 

 Expressão de desejos: verbos 
gustar, encantar, molestar; 

 Usos do Presente, Pret. 
Imperfeito, Condicional para 
expressar desejos (quiero, quería, 
querría); 

  Expressão de opiniões, acordo e 
desacordo: yo creo, a mí me 
parece que + Indicativo. Sí es 
verdad, pero... Sí es cierto que... 
Lo que pasa es que ... + 
Indicativo;  

 Advérbios de uso frequente. 
Formas apocopadas;  

 Afirmação: sí – también; negação: 
no – tampoco. Preposições — Uso 
das preposições mais frequentes; 

 escolha múltipla 

 associação/correspondência 

 ordenação 

 

  Itens de construção: 

 resposta curta 

 resposta restrita 

 

Parte C – Iteração e produção 
escritas 

 

Itens de construção: 

  resposta curta  

(entre 30-40 palavras) 

 resposta extensa orientada 

(mínimo de 100 palavras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 pontos 
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verbais (documentos textuais e 
audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, fotografias, símbolos, 
esquemas, músicas, jogos, artefactos, 
entre outros). 

 
 Competência Estratégica 

Reconhecer a importância da 
competência estratégica no processo 
de aprendizagem da língua (motivação, 
contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, 
assimilação e recuperação de 
conhecimentos e conceptualização). 
Valorizar o uso do Espanhol como 
instrumento de comunicação dentro da 
aula, nomeadamente para solicitar 
esclarecimentos e ajuda e para 
colaborar com os colegas na realização 
de tarefas e na resolução de 
problemas. Usar os seus conhecimentos 
prévios em língua materna e noutras 
línguas, a sua experiência pessoal, os 
indícios contextuais e as semelhanças 
lexicais e gramaticais para fazer 
previsões de sentido e comunicar de 
forma simples. Utilizar, ainda que de 
forma rudimentar, diferentes 
tecnologias na exploração, 
organização, criação, partilha e 
divulgação de ideias, produtos e 
experiências, em formatos diversos. 

  Preposições regidas por verbos e 
adjetivos; Contraste com o 
português; 

 Conjunções coordenativas e 
subordinativas mais utilizadas para 
expressar as funções 
comunicativas deste módulo. 

 

 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item. As respostas ilegíveis ou 

que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. As respostas que não correspondem ao 

solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido, são classificadas com zero pontos. Para o item de resposta extensa são consideradas nos 
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parâmetros de classificação as competências pragmáticas (nas vertentes funcional e discursiva), linguística e sociolinguística. Para cada um dos parâmetros 

apresentam-se quatro níveis de desempenho descritos. A competência discursiva é avaliada no âmbito da coesão e da coerência e no âmbito do desenvolvimento 

temático. A resposta extensa é classificada com zero pontos se o texto produzido não atingir, pelo menos, o nível 1 no âmbito do desenvolvimento temático.  

Material autorizado: 

- apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta;  

- é permitida a consulta de dicionários unilingues e bilingues, sem restrições nem especificações; 

- não é permitido o uso de corretor.  

 
 
 
 
 
 
 
 


