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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

ESPANHOL (ESCRITA) 2022 
 

Prova 15 

Prova escrita 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

 
O presente documento divulga a informação relativa da prova de equivalência à frequência do 3º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Espanhol, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

⚫ Objeto de avaliação; 

⚫ Caracterização da prova; 

⚫ Material; 

⚫ Duração; 

⚫ Critérios de gerais de classificação. 

 
 

1. Objeto de Avaliação 
 

A prova tem por referência o Pe r f i l  d os  A lu n o s  à  s a í d a  d a  Esc o la r id a d e  O b r i g a t ó r i a  e  as  

Ap r e n d i za g e n s  Es s en c ia i s  d e  Espanhol e permite  avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova de duração limitada. 

 

 

2. Caracterização da prova 
 

 

 

A prova é constituída por uma prova oral e uma prova escrita. Cada prova vale 50%. A realização da prova oral é obrigatória. 

A prova escrita está organizada em quatro partes. Na prova oral, o aluno terá dois momentos distintos: Interação professor-
aluno e desenvolvimento de um assunto da atualidade (Produção oral). 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte: 
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Prova escrita: 
 

Partes Capacidades/ 

Domínios 

Conteúdos Tipologia de Itens Nº de 

itens 

Cotação por grupo 

I Compreensão 

oral 

Narrar um 

acontecimento do 

passado. 

.Associação. 

.Distinção de afirmações 

verdadeiras ou falsas 

. Correção das afirmações 

falsas. 

. Ordenação 

9 

a 

16 

20 pontos 

  
Narrar algo ocorrido no 

passado. 

Saber reagir no sentido 

de opinar, aceitar ou 

recusar. 

  

II Compreensão 

Escrita 

 
 

 
Os Jovens e as 

actividades de grupo 

 
Saúde e bem-estar; 

atividades de ócio – 

cinema, música, 

restauração, viajar. 

- Completamento de frases 

- Distinção de afirmações 

verdadeiras ou falsas 

- Identificação de informação 

específica 

- Identificação de sinónimos/ 

antónimos 

- Resposta a perguntas de 

interpretação (resposta 

curta/ restrita). 

- Transpor da língua materna 

para espanhol. 

9 

a 

15 

25 pontos 

  O Futuro 

Profissões de futuro – 

diferentes tipos de 

inteligência; as 

profissões da saúde; a 

ecologia; as energias 

renováveis. 

   

III Aplicação de Discurso indireto 

Expressão da 

condição, causa, 

consequência, 

oposição e final. 

Tempos verbais 

Pronomes/ 

Determinantes 

- Completamento de frases 8 30 pontos 

 itens lexicais e - Preenchimento de a  

 gramaticais espaços. 18  

  - Reformulação de frases.   

  - Escolha de resposta   

  múltipla.   

IV Produção escrita Dar uma opinião 

fundamentada 

Descrever 

Narrar 

Exemplificar 

- Construção de uma 

resposta extensa 

(80-100 palavras): 

- Dar opinião fundamentada 

sobre factos ou temas; 

- Descrever situações, 

imagens, sensações; 

- Narrar   factos, 

acontecimentos, 

experiências,  com/  sem 

guião, eventualmente com o 

apoio de um estímulo 

(visual/textual); 

1 25 pontos 
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3. Critérios Gerais de Classificação 
 
 

A prova encontra-se constituída por duas modalidades (escrita e oral), sendo obrigatória a presença do 

candidato em ambas. A aprovação final resulta da média aritmética simples dos níveis obtidos nas 

modalidades escrita e oral. 

 
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. 

No entanto, 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 o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro 

lugar. 

 

 Critérios específicos de classificação 

A - Itens de seleção 

 
o Todos os itens apresentam critérios específicos de classificação organizados por três níveis de 

desempenho (N3, N2, N1). A cada um desses níveis é atribuída uma única pontuação 

o Qualquer resposta que não corresponda ao nível mais elevado descrito é integrada num dos outros 

níveis apresentados, de acordo com o desempenho observado. Estão previstos níveis de 

desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não 

se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, deve ser-lhe atribuída a pontuação 

correspondente ao nível intercalar que os separa. É classificada com zero pontos qualquer resposta 

que não atinja o nível 1 de desempenho. 

o É atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade do texto produzido. 

 
B - Itens de construção (resposta curta, restrita e extensa) 

 
o Todos os itens de resposta curta e restrita seguem os mesmos critérios dos itens de seleção. 

o Em respostas extensas são considerados de um a cinco níveis (N5, N4, N3, N2, N1), em cada 

parâmetro - competência pragmática e competência linguística. É atribuída a classificação de 

zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade 

do texto produzido. 
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4. Material 
 

 
Na realização da prova escrita os alunos podem utilizar o seguinte material: 

 

 Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

 Folha de rascunho; 

 Dicionários unilingues e bilingues, desde que não contenham conteúdos gramaticais. No entanto, 

cada aluno só poderá utilizar os seus próprios dicionários, não sendo permitida a troca dos mesmos. 

Não é permitido o uso de corretor nem de lápis. 
 
 

 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


