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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 Oral 
 

      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 ORAL É CONSTITUIDA POR TRÊS GRUPOS.  
 
No Grupo I, avaliam-se as competências nos domínios da Compreensão e Expressão Oral. Este grupo 
inclui a leitura de um texto OU a resposta a questões relacionadas com os temas propostos. 
NO Grupo II, avaliam-se as competências nos domínios da Compreensão e Expressão Oral. Este grupo 
inclui um comentário baseado em afirmações e/ou imagens relacionadas com os temas propostos. 
No Grupo III, avaliam-se as competências nos domínios da Compreensão e Expressão Oral. Este 
grupo inclui a produção de um comentário a partir de suportes variados (escritos, áudio ou visuais). 

CONTEÚDOS  

Temas: 
- Ocio: actividades, gustos, preferencias; 
- Alimentación; 
- Mundo hispánico; 
- Viajes; 
- Vestuario; 
- Problemas sociales; 
- Medio Ambiente. 
 

Características, Estrutura e Critérios de Classificação 

COMPETÊNCIAS 

 
CARACTERIZAÇÃO/ 

TIPOLOGIA DE ITENS 
 

ESTRUTURA E 
COTAÇÕES 

CRITÉRIOS DE 
CLASSIFICAÇÃO 

 

Competência linguística 

 competência lexical 

 competência gramatical 

    

Ler um texto ou um 
excerto relacionado 
com os temas 

I 

30 
 

 

• Fluidez;  
• Correcção gramatical;  
• Interacção regular;  
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 competência semântica 

 competência ortográfica 
 
Competência pragmática 

 competência discursiva 

 competência 
funcional/estratégica 

 
Competência sociolinguística 
 

propostos. 
 

• Emprego de 
vocabulário adequado;  
• Coerência. 

  
Elaborar um 
comentário baseado 
em afirmações e/ou 
imagens relacionadas 
com os temas 
propostos. 
 
 

II 

30 
 

 

Resposta adequada 30 
pontos. 
Desconto máximo de 8 
pontos por frases 
parcialmente 
adequadas/por erros 
que impedem a 
comunicação. 
Reposta inadequada – 0 

  
Produzir um 
comentário a partir 
de suportes variados 
(escritos, áudio ou 
visuais) OU 
responder a questões 
relacionadas com os 
temas propostos 
 

III 

40 
 

 
Exposição de ideias. 
Itens a observar: 
0 a 10 pontos – 
Compreensão global do 
tema a desenvolver / 
pergunta.  
0 a 10 pontos – 
Facilidade no ato de 
comunicação e uso de 
estratégias de 
compensação. 
0 a 10 pontos – Clareza 
das ideias. 
0 a 5 pontos – 
Variedade vocabular. 
0 a 5 pontos – Correção 

gramatical. 
 
 

MATERIAL 
O aluno utilizará apenas o material fornecido pelo examinador em momentos determinados da 

prova. 

 

DURAÇÃO   
A prova tem a duração de 15 minutos.                                                                                                    

 


