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MATRIZ DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Espanhol – Nível de continuação  

2022 

Prova 368 

 11º Ano de Escolaridade 

  

O presente documento divulga informação relativa às provas de equivalência à frequência do Ensino 

Secundário da disciplina de Espanhol, nível de continuação – a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação  

• Material 

• Duração  

 

Objeto de avaliação  
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as 

Aprendizagens Essenciais da respetiva disciplina e as orientações presentes no Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas – QECR. 

A prova centra-se nas competências comunicativa, intercultural e estratégica. 

Na prova, são objeto de avaliação o uso da língua, a leitura, a interação ou mediação e produção 

escritas, e a interação e produção orais. 

 

Caracterização e estrutura da prova  
As provas são realizadas em dois momentos distintos. Num momento, são avaliados o uso da 

língua, a leitura e a interação ou mediação e produção escritas (componente escrita da prova); no 

outro, avalia-se a interação e produção orais (componente oral da prova). Os itens têm como 

suporte estímulos orais, escritos e/ou visuais.  

A componente escrita das provas inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de 

construção (por exemplo, resposta restrita). 

Cada componente da prova é cotada para 200 pontos. A classificação final da prova de equivalência 

à frequência é expressa pela média ponderada e arredondada às unidades das classificações 

obtidas nas duas componentes, tendo a componente escrita a ponderação de 70 % e a componente 

oral de 30 %.  
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Componente escrita da prova 

Competências Conteúdos  Estrutura / Itens Cotação 

Comunicativa 

 

Compreensão escrita 
Compreender as ideias principais e 

selecionar e associar informação pertinente 
(verbal e não verbal) em documentos 
audiovisuais diversos, sobre situações do 
quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, 

assuntos da atualidade cultural, política e 
científica, experiências pessoais e vivências 
das sociedades contemporâneas, sempre 
que as ideias sejam estruturadas com 

marcadores explícitos, predomine o 
vocabulário frequente, contenha expressões 
idiomáticas muito correntes e a articulação 

seja clara. 

 
Seguir indicações, normas e instruções 

complexas. - Compreender ideias específicas 
e conclusões gerais sobre aspetos 
socioculturais relevantes. - Selecionar e 
associar informação pertinente e específica 

em textos predominantemente explicativos e 
argumentativos complexos, de diversos 
géneros, sobre vivências, problemas e 
desafios do mundo contemporâneo, sempre 

que as ideias sejam estruturadas com 
marcadores explícitos e predominem 
vocabulário frequente e expressões 

idiomáticas correntes. 

 

Expressão escrita 
Escrever textos diversos, em papel ou em 

aplicações digitais, nos quais: - descreve 
situações, narra acontecimentos e expõe 
informações, opiniões e argumentos sobre 
assuntos do seu interesse e temas da 

atualidade; - utiliza vocabulário frequente, 

Temáticos e lexicais 

•     Aprendizagem: Motivação 

para a aprendizagem da 

língua espanhola, estilos de 
aprendizagem, estratégias 

para aprender melhor a 

língua;   

 •     Juventude: Os jovens em 

Espanha e em Portugal, os 

jovens e o futuro; 

 •    Cidadania: Cidadãos 

europeus: unidade e 

diversidade, mulheres e 

homens, direitos e deveres;  

•    Saúde: Alimentação, meio 

ambiente, cuidados corporais 

e doenças habituais;  

•   Trabalho: Estudos, escolha 

de uma profissão, entrevista 

de trabalho;  

•    Língua Espanhola: As 

línguas de Espanha, o 

espanhol no mundo: 

extensão e variantes;  

•    Cultura: Conhecimento e 

apresentação de uma 

individualidade (escritor, 
artista, músico, político...), 

conhecimento e 

apresentação de uma 

personagem, conhecimento 

de um museu; 

 •    Festas: Preparação de 

uma festa (com as 

características da de um país 

hispano-falante);  

Leitura 

 4 a 6 itens de seleção 

• Escolha múltipla; 

• Associação 

ou correspondência; 

• Ordenação 

 

Interação ou 
mediação escritas 

2 a 4 itens de 

construção: 

• Resposta curta; 

• Resposta restrita.  

 

 

Uso da língua 

2 a 4 itens de seleção 

• Escolha múltipla  

• Associação  

• Ordenação  

• Completamento  

 

 

Produção escrita 
1 ou 2 itens de 

construção 
1 resposta extensa, 
eventualmente 
precedido de um de 
resposta curta ou 
restrita. 

 

 

80 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

80 pontos 
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estruturas frásicas simples e recursos 
discursivos adequados para construir textos 
coerentes e coesos; - respeita as convenções 

dos géneros textuais trabalhados. 

 

 

Estratégica  
Verificar a eficiência das estratégias adotadas 
na planificação e realização de atividades de 
aprendizagem, recorrendo à comparação com 

a língua materna e outras línguas e deduzindo 
regras de funcionamento e uso da língua. - 
Diversificar estratégias e recursos para 

consolidar conhecimentos, remediar 
dificuldades e promover a aprendizagem 
colaborativa e a autonomia. - Selecionar e 
utilizar os recursos e as estratégias mais 

eficazes para aperfeiçoar a compreensão e 
realizar tarefas de interação e produção, 
superando carências e falhas na 
comunicação. - Transferir conhecimentos 

adquiridos para situações de interação e 
produção oral e escrita na vida fora da aula. 

 

Intercultural  
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e 
valores culturais mobilizando conhecimentos 
de natureza diversa e demonstrando abertura 

(aliada ao espírito crítico e/ou à empatia). - 
Interpretar a presença de traços históricos e 
culturais de Espanha em Portugal e de 

Portugal em Espanha. - Interpretar elementos 
do património natural e cultural e dos 
comportamentos sociais e sociolinguísticos 
dos países hispano-falantes e relacioná-los 

com os de Portugal, usando-os em atividades 
diversificadas (trabalhos, apresentações, 
jogos, concursos, exposições, vídeos, 
artefactos, atividades de palco, etc.). 

•    Viagens: Conhecimento de 

uma cidade a selecionar;  

•    Lazer / Tempos livres  

Música, desporto, TV, 

cinema, teatro. 

 

Morfossintáticos 

• Indicativo: presente, 

pretérito indefinido, pretérito 

perfeito, pretérito imperfeito, 

pretérito mais-que-perfeito e 
futuro imperfeito;  

 • Condicional simples;  

• Conjuntivo: presente, 

imperfeito;  

• Imperativo: afirmativo e 

negativo;  

• Gerúndio;  

• Perífrases verbais;  

• Marcadores temporais;  

• Marcadores espaciais;  

• Indefinidos, possessivos, 

demonstrativos, 

comparativos, numerais, 

interrogativos;  

• Apócope; 

 • Pronomes pessoais 

(sujeito, complemento direto 

e indireto); • Discurso direto 

e indireto;  

• Acentuação;  

• Orações temporais;  

• Orações adverbiais;  

• Orações causais;  

• Advérbios e locuções 

adverbiais;   

• Voz ativa e voz passiva;  

• Pronomes relativos (que, 

quien(es), donde, como, etc); 
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Componente oral da prova 

Competências Conteúdos  Estrutura / Itens Cotação 
Comunicativa 
Interação oral 
Interagir em conversas inseridas em 
situações familiares, em vivo ou em 
aplicações digitais, nas quais: - troca 
ideias, informações e opiniões sobre 

pessoas, experiências, produtos, 
serviços, o mundo do trabalho e do 
lazer e temas da atualidade; - usa 
vocabulário frequente e estruturas 

frásicas diversas e mobiliza recursos 
gramaticais adequados para ligar, 
clarificar e reformular as ideias; - 

pronuncia geralmente de forma clara e 
com ritmo e entoação apropriados; - 
reage, de forma pertinente, ao 
discurso do interlocutor e respeita o 

registo e os princípios de cortesia 
verbal. 

 

Produção oral 
Exprimir-se, com alguma fluência, em 
monólogos preparados previamente 

(em vivo, em gravações ou em 
aplicações digitais), nos quais: - 
descreve, narra e/ou expõe 
informações sobre assuntos do seu 

interesse e temas da atualidade; - usa 
vocabulário frequente, estruturas 
frásicas simples e recursos discursivos 
adequados para construir uma 

sequência coerente de informações; - 
pronuncia geralmente de forma clara, 
com ritmo e entoação apropriados. 

 
 

Domínios de referência 
sociocultural 

•     Aprendizagem: Motivação para 

a aprendizagem da língua 

espanhola, estilos de 

aprendizagem, estratégias para 

aprender melhor a língua;   

 •     Juventude: Os jovens em 

Espanha e em Portugal, os jovens 
e o futuro; 

 •    Cidadania: Cidadãos 

europeus: unidade e diversidade, 

mulheres e homens, direitos e 

deveres;  

•    Saúde: Alimentação, meio 

ambiente, cuidados corporais e 

doenças habituais;  
•   Trabalho: Estudos, escolha de 

uma profissão, entrevista de 

trabalho;  

•    Língua Espanhola: as línguas 

de Espanha, o espanhol no 

mundo: extensão e variantes;  

•    Cultura: Conhecimento e 
apresentação de uma 

individualidade (escritor, artista, 

músico, político...), conhecimento 

e apresentação de uma 

personagem, conhecimento de 

um museu; 

 •    Festas: Preparação de uma 

festa (com as características da de 
um país hispano-falante);  

•    Viagens: Conhecimento de 

uma cidade a selecionar;  

•    Lazer / Tempos livres: Música, 

desporto, TV, cinema, teatro. 

 

 
 

1.º Momento 
– Interação entre o 
interlocutor e o(s) 
aluno(s); 
 
 

2.º Momento 
– Produção 
individual do aluno;  
 
 
 

3.º Momento 
– Interação entre os 
alunos OU Interação 
entre o interlocutor e 
o aluno, no caso de 
se tratar apenas de 
um aluno.   
 

Competência 
pragmática: 

 
 

20 pontos  
 
 

 
 

40 pontos  
 
 
 
 
 

70 pontos  
 
 
 
 
 
 
 
 

Competência 
linguística: 

(para o 
conjunto da 

prova) 
 

70 pontos 
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Critérios gerais de classificação  

Componente escrita da prova 

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

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

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

pontos.  

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se 

for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar.  
 

Itens de seleção  

As respostas aos itens de seleção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a pontuação só é atribuída 

às respostas corretas, sendo todas as outras respostas classificadas com zero pontos. No caso da 

classificação por níveis de desempenho, a cada nível corresponde uma dada pontuação, de acordo 

com os critérios específicos. Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção 

escolhida, embora podendo apresentar incorreções não impeditivas da compreensão, é 

considerada equivalente à indicação da letra ou do número correspondente.  
 

Itens de construção  

As respostas aos itens de construção podem ser classificadas de forma dicotómica ou por níveis de 

desempenho, de acordo com os critérios específicos. No primeiro caso, a pontuação só é atribuída 

às respostas corretas, sendo todas as outras respostas classificadas com zero pontos.  

No caso da classificação por níveis de desempenho, a cada nível corresponde uma dada 

pontuação, de acordo com os critérios específicos. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a 

atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.  

Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. As 

respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões constantes nos 

critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas 

que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado 

e enquadrado pelos documentos curriculares de referência.  

As respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 

produzido, são classificadas com zero pontos.  
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No item de construção de resposta extensa, os cinco níveis são considerados em dois parâmetros: 

competência pragmática e competência linguística. Nesse item, a competência linguística só é 

avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se o seu texto se situar, pelo menos, no 

nível 1 da competência pragmática. 

 

Componente oral da prova  

A componente oral da prova é obrigatoriamente contabilizada para a classificação final. A 

classificação do desempenho no domínio da interação e produção orais é registada numa ficha de 

registo.  

Os critérios de classificação apresentam-se organizados em parâmetros com os respetivos níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se 

permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre 

os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é 

classificada com zero pontos.  

Na classificação do desempenho, são considerados cinco níveis (N5, N4, N3, N2, N1) em dois 

parâmetros: competência pragmática e competência linguística. Nesse item, a competência 

linguística só é avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se o seu texto se situar, 

pelo menos, no nível 1 da competência pragmática. 

 

Material  

Na avaliação das competências da componente escrita: 

• a prova é feita em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial); 

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

• é permitida a consulta de dicionários (bilingues ou monolingues); 

• não é permitido o uso de corretor 

 

Duração  

Componente escrita da prova  

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Componente oral da prova  

A prova tem a duração máxima de 25 minutos. 


