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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA 

 
MATRIZ DO EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE ESPANHOL 9ºANO- NÍVEL 3 

Prova Escrita 
       

 3º Ciclo                                                                                                                                        Ano Letivo 2012/2013 
 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova de exame tem por referência o Programa de Espanhol para o Nível de Iniciação, homologado 
em 2002, e o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR – (2001). A prova permite 
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

O exame de equivalência à frequência de Espanhol tem por referência o Programa de Espanhol do 
Terceiro Ciclo do Ensino Básico e o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Gerais / 
Competências Específicas de Espanhol. 

CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

A PROVA ESCRITA É CONSTITUIDA POR TRÊS GRUPOS DE ÍTENS. 
No Grupo I, avaliam-se as competências nos domínios da Leitura, Interpretação de texto e da Escrita. 
Este grupo inclui um texto. Com base na sua leitura são apresentados exercícios de interpretação. 
 
No Grupo II, avaliam-se competências do domínio do conhecimento explícito da Língua, através de 
itens de resposta fechada. Exercícios de completamento. 
 
No Grupo III, avaliam-se as competências no domínio da Escrita. 
Este grupo é constituído por um item de resposta aberta extensa, que consta da produção de um texto 
a partir de um tema apresentado. No desempenho da produção escrita (GRUPOIII), classificam-se os 
seguintes parâmetros: coerência textual, estrutura, competência morfossintática, vocabulário e 
ortografia. 

CONTEÚDOS  

Texto Informativo e Expressão Escrita 
- Ocio: actividades, gustos, preferencias; 
- Alimentación; 
- Mundo hispánico; 
- Viajes; 
- Vestuario; 
- Problemas sociales; 
- Medio Ambiente. 
 
Gramática: 
- Imperativo Afirmativo; 
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- Subordinadas; 
- Estilo indirecto; 
- Pretérito perfecto e pretérito indefinido, contraste. 
- Ortografía. 

 

Características, Estrutura e Critérios de Classificação 

COMPETÊNCIAS 

 
CARACTERIZAÇÃO/ 

TIPOLOGIA DE ITENS 
 

ESTRUTURA E 
COTAÇÕES 

CRITÉRIOS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência gramatical 

 competência semântica 

 competência ortográfica 
 
Competência pragmática 

 competência discursiva 

 competência 
funcional/estratégica 

 
Competência sociolinguística 
 

    

A) 1, 2, 3, 4, 5. (V/F) 
Distinguir afirmações 
verdadeiras ou falsas, 
justificando em ambos 
os casos. 
 
 
B) 1, 2, 3, 4, 5. 
Responder a questões 
de acordo com a 
compreensão do texto. 
 
 
 
 
 
 
C)1, 2, 3, 4, 5. 
Identificar expressões 
equivalentes no texto. 
 

I 

A) 5 X 2= 10 
 
 
 
 
 
 
B) 5 X 3= 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 5 X 3 = 15 
 

 

A) V/F – certo – 2 pontos. 
Desconto de 1 ponto para 
correções erradas. 
Informação incorreta – 0 
Afirmação sem justificação 
– 0 
 

B) Resposta adequada – 3 
pontos. 
Desconto máximo de 2 
pontos por frases 
parcialmente adequadas. 
Desconto máximo de 1 
ponto por erros que 
perturbem a comunicação. 
Resposta inadequada – 0. 
 
C) Certo/Errado. 
Desconto máximo de 1 
pontos por frases 
parcialmente adequadas. 
Resposta inadequada – 0. 
 

  
A) Transformar frases 
conjugando os verbos 
no tempo verbal 
correto. 
 
B) Selecionar a opção 
correta. 

 
 
C) Passar frases do 
estilo direto ao 
indireto. 
 
 

II 

A) 4 X 1,5 = 6 
 
 
 
 
B) 4 X 1,5 = 6 
 
 
 
C) 4 X 1,5 = 6 
 
 
 
 

 

A) Certo/Errado  
Só se atribuirá cotação se 
a resposta estiver correta. 
 
 
B) Certo/Errado  
Só se atribuirá cotação se 
a resposta estiver correta. 
 
C) Certo/Errado  
Desconto de 0,75 pontos 
por respostas 
parcialmente adequada 
ou por erros de 
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D) Completar frases 
conjugando os verbos 
no tempo verbal 
correto. 
 
E) Assinalar e corrigir 
textos com erros. 
 

 
D) 4 X 1,5 = 6 
 
 
 
 
E) 4 X 1,5 = 6 
 

concordância. 
 
D) Certo/Errado  
Só se atribuirá cotação se 
a resposta estiver correta. 
 
 
E) Certo/Errado  
Só se atribuirá cotação se 
a resposta estiver correta. 

 Elaborar uma 
composição ou 
comentário na língua 
alvo subordinado a um 
tema proposto. 
 
Manifestar opiniões 
pessoais relacionadas 
com os temas 
propostos. 
 

III 
A) = 30 
 

15 a 30 pontos. - Sem 
erros relevantes; boa 
organização de ideias; fiel 
ao tema; clareza de 
expressão; boa amplitude 
de vocabulário. 
10 a 15 pontos. - Alguns 
erros de estrutura; fiel ao 
tema; razoável 
organização de ideias, mas 
com desequilíbrio entre as 
partes lógicas do texto; 
pouca amplitude de 
vocabulário; expressão, 
por vezes, pouco clara. 
0 a 10 pontos. - Muitos 
erros de estrutura; com 
um número inferior a 4 
linhas; fuga ao tema; 
deficiente organização de 
ideias; dificuldades de 
expressão; utilização 
repetitiva de vocabulário. 
 
NOTA: Não será atribuída 
pontuação a composições 
que não obedeçam ao 
tema proposto. 
 

MATERIAL 
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 
indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
É permitida a consulta de dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações. 
Não é permitido o uso de corretor. 

 
DURAÇÃO   
A prova tem a duração de 90 minutos. 


