
 

MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE ESPANHOL – MÓDULOS IV, V E VI- 11º ano Iniciação 
ENSINO RECORRENTE  

DURAÇÃO DA PROVA: 135 minutos (componente escrita) + 15 a 25 minutos (componente oral) 
 
 

Objeto de avaliação Características e estrutura Critérios gerais de classificação Material 
 
 
Serão objeto de avaliação os conteúdos 
definidos no Programa de Espanhol para o 

Nível de Iniciação, em vigor para o 11º ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As duas componentes da prova refletem uma visão 
integradora e articulada dos diferentes conteúdos 
programáticos da disciplina. 
 
Componente escrita: 
A prova desta componente consiste, no seu conjunto, 
na realização de atividades que recobrem a 
demonstração de competências integradas de leitura, 
de escrita e de domínio da Língua Espanhola, tendo 
como referência os diversos domínios da Dimensão 
sociocultural prescritos pelo Programa do Nível de 

Iniciação para o 11.º ano. 
 
Algumas atividades têm como suporte um ou mais 
textos e, eventualmente, uma ou mais imagens. 
 
 
A estrutura da prova compreende, assim, quatro 
grupos de atividades que a seguir se especificam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A componente escrita e a componente oral são cotadas 
individualmente em 200 Pontos. 
 
A componente escrita tem peso de 70% e a oral tem peso de 
30%. 
 
Na componente escrita a classificação a atribuir a cada 
resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação 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. 
 
 
 
 
 
 
Os critérios de classificação para cada grupo de atividades 
têm por referência os descritores do Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas, relativos às diferentes 
competências de uso da língua – ler e escrever –, e à 
competência sociocultural e têm a seguinte ponderação e 
definição: 
 
 
 
 

 Na componente 
escrita: 
É permitida a 
consulta de 
dicionários 
unilingues, sem 
restrições nem 
especificações.  
 
O examinando apenas 
pode usar, 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). 
 
Não é permitido o 
uso de corretor. 



 

 
 
Grupo de atividades I 
Compreensão/interpretação de texto.  
 
Exemplos: 
Escolha múltipla; 
Verdadeiro/Falso; 
Exercício de sinonímia/ antonímia; 
Citações de texto para justificação da resposta; 
Questões de resposta restrita; 
Questões de resposta extensa. 
 
 
. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de atividades II 
Funcionamento da Língua Espanhola 
 
Exemplos:  
Preenchimento de espaços em branco;  
Identificação e correção de erros; 
Reescrita de frases. 
 
 
 
 

 
Ponderação - 25%  
 
Critérios: 
 
Certo/Parcialmente certo/errado 

 
As respostas dadas pelo aluno deverão:  

• Traduzir a sua compreensão do texto; 

• Evidenciar a capacidade de emitir juízos de valor; 

• Revelar capacidade de síntese e coerência do 
discurso; 

• Demonstrar competência na utilização de 
estruturas gramaticais adequadas e corretas bem 
como vocabulário adequado. 
 

Nos itens de resposta restrita e extensa, é atribuída a 
classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da 
qualidade do texto produzido.   
Serão penalizadas as respostas que revelem um domínio 
linguístico claramente insuficiente e com interferências da 
língua materna ou que sejam uma mera transcrição de frases 
do texto. 
 
 
Ponderação - 25 % 
 
Critérios: 

• Certo/errado 
 

As respostas dadas pelo aluno deverão:  

• Demonstrar competência na utilização de 
estruturas gramaticais adequadas e corretas. 
 

Sempre que o examinando apresente mais do que uma 
resposta para o mesmo item, apenas a primeira é classificada.  
 



 

 
 
 
Grupo de atividades III 
Léxico 
 
Exemplos: 
Relacionar representações visuais ou gráficas com 
significados; 
Relacionar palavras/expressões com definições; 
Preenchimento de espaços em branco.  
 
 
 
Grupo de atividades IV 
Capacidade comunicativa  
 
Exemplos: 
Completar um diálogo em que faltam algumas 
intervenções; 
Preencher frases incompletas, inseridas numa situação 
comunicativa predeterminada; 
Usar estruturas próprias de uma determinada função 
comunicativa.  
 
 
Grupo de atividades V 
Produção de Texto 
 

� Este exercício revestirá a forma de carta, 
comentário, diálogo em contexto específico, 
mensagem de correio eletrónico, texto argumentativo 
ou pequena narrativa relacionados com o tema 
proposto. 
 
 
 
 

 
 

Ponderação - 15%  
 
Critérios: 

• Certo/errado 
 
As respostas dadas pelo aluno deverão:  

• Demonstrar competência na utilização de 
vocabulário adequado. 

 
Sempre que o examinando apresente mais do que uma 
resposta para o mesmo item, apenas a primeira é classificada.  
 
Ponderação - 5% 
 
Critérios: 
 

• As perguntas ou respostas inadequadas à situação 
comunicativa não serão pontuadas; 

•  Utilização correta do léxico; 

• Articulação coesa das ideias; 

• Correção linguística. 
 
 
 
Ponderação – 30%  
 

• Adequação ao tema; 

• Organização coerente das ideias; 

• Capacidade de análise crítica; 

• Capacidade de síntese; 

• Correção formal;  

• Utilização de vocabulário adequado e variado.  
 
 
A competência linguística só é avaliada se o examinando tiver 
tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, a 



 

 
 
 
 
 
Componente oral: 
 
O aluno será confrontado com imagens e/ou citações 
a partir das quais irá interagir com os membros do 
júri da prova para desenvolver temas que lhe forem 
apresentados.  
 

classificação mínima na competência pragmática. 
É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não 
correspondam ao solicitado, independentemente da 
qualidade do texto produzido.  
 
Ponderação - 10% 
 
Critérios: 

• Âmbito 

 

Ponderação - 35% 
 
Critérios: 
 

• Correção linguística 

 

Ponderação - 20% 
 
Critérios: 

•  Fluência 

 

Ponderação - 20% 
 
Critérios:  

• Desenvolvimento Temático 

 

Ponderação – 15% 
 
Critérios 

• Interação 

 

 


