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Espanhol 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 368| 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Oral  Diretores de Turma 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 

  

 

Objeto da Avaliação 

 

As atividades de compreensão oral avaliam a compreensão de mensagens provenientes de diferentes 

fontes e em diferentes contextos, a identificação da informação relevante contida na mensagem e a reação a 

estímulos linguísticos. Nas atividades de produção, interação orais avalia-se a capacidade de comunicar 

oralmente de modo adequado, organização coerente do discurso, utilização de estratégias para resolver 

dificuldades, expressão clara das ideias e interação adequada com o interlocutor. 

Conteúdos 

Unidades temáticas Linguísticos (conteúdos gramaticais em contexto) 

Amigos en línea 

Tu futuro online 

Somos lo que comemos 

Dioses del deporte 

Ámbito Laboral 

Música 

Medio ambiente 

 

NOMES: Femininos e plurais irregulares relativos ao léxico introduzido; 

 

ADJETIVOS: Gradação do adjetivo; Apócope de adjetivos de acordo com a 

sua posição; Substantivação com “el, la, los, las”. 

 

DETERMINANTES: artigos; demonstrativos; indefinidos; possessivos; 

numerais e interrogativos. 

PRONOMES: Pessoais; possessivos, interrogativos. 

ADVÉRBIOS de uso mais frequente. 
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PREPOSIÇÕES: Valores próprios das preposições e contraste com o 

português. 

VERBO: Indicativo: Presente; Pretéritos: “indefinido”; ”perfecto”; 

“imperfecto”; 

”pluscuamperfecto”; “Futuro imperfecto”, e “Condicional simple” dos 

verbos regulares e dos irregulares mais frequentes. “Subjuntivo”: Presente 

e “Pretérito imperfecto” dos verbos regulares e dos irregulares mais 

frequentes. 

Imperativo afirmativo e negativo. Gerúndios e Particípios irregulares de 

uso mais frequente. Perífrases incoativas e reiterativas. 

Usos dos verbos “ser” e “estar”. Contraste “hacer”/”estar” e 

“haber”/”tener”.~ 

A FRASE: Declarativas afirmativas e negativas; Interrogativas; 

Exclamativas;  Imperativas. 

Coordenadas: Adversativas; Disjuntivas; Distributivas; Explicativas. 

Subordinadas: Substantivas; Adjetivas; Adverbiais e Comparativas 

SIGNOS GRÁFICOS: Regras ortográficas, de acentuação e sinais de 

pontuação. 

LEXICAIS: Vocabulário próprio das situações e temas propostos; Sinónimos 

e antónimos usuais. 

DISCURSIVOS: Coerência e unidade temática; Adequação ao contexto e à 

situação; conectores discursivos próprios deste nível. 
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Caracterização da Prova  

 

 

Atividades Competências Tipologia de itens 
Cotação (em 

%) 

Expressão/ 

Interação 

oral 

 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência gramatical 

 competência semântica 

 

Competência pragmática 

 competência funcional 

 competência discursiva 

 

Competência sociolinguística 

 

 

 

Resposta a perguntas de 

âmbito pessoal e escolar 

 

Descrição de imagem de acordo 

com os temas indicados 

 

Diálogo na resolução de uma 

situação concreta 

 

100 

 

 

Material 

O aluno utilizará apenas as folhas que lhe serão fornecidas pelo examinador-interlocutor em momentos 

determinados da prova. Não é permitido o uso de dicionários, na prova oral. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 15 minutos. 

 

Critérios de Classificação 

Para a classificação são apresentados cinco níveis de desempenho (N5, N4, N3, N2 e N1). Seguidamente 

se apresentam as categorias que serão classificadas. Não será atribuída qualquer pontuação aos alunos que 

revelem total incapacidade de compreensão e comunicação. 

Âmbito  Correção  Fluência  
Desenvolvimento Temático 

e Coerência  
Interação   

25% 15% 10% 25% 25% 

 

 


