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CURSO PROFISSIONAL  

Informação/ Matriz da Prova de Exame de Espanhol – M2 

ANO DE FORMAÇÃO: 10º MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO DA ESCRITA: 60 MINUTOS  MATERIAL: MATERIAL DE ESCRITA 

 

DOMÍNIO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 
 

ESTRUTURA / TIPO DE 

QUESTÕES 
 

COTAÇÕES 
 

Domínios de 

referência temática: 

 
 A família; 
 As atividades de 

ócio;  
 Os amigos 
 A caracterização 

 

Domínios específicos 

de funcionamento da 

língua: 

 Os adjectivos y 
pronomes 
possessivos; 

 O presente do 
indicativo: 
verbos  
Regulares e 
verbos 
irregulares; 

 Convidar alguém 
para sair; 

 Aceitar/recusar 
um convite 

 O s pronomes 
interrogativos 

 Ir a +infinitivo 
 Estar+gerundio 
 

 Completar 
informação; 

 Interpretar a 
informação global 
e específica em 
textos escritos, 
sobre temas 
estudados;  

 Selecionar 
informação 
pertinente para a 
questão tratada; 

 Elaborar 
respostas 
adequadas e 
formalmente 
corretas; 

 Aplicar 
conhecimentos 
morfológicos e 
sintáticos de 
forma adequada 
ao contexto; 

 Produzir, por 
escrito, 
mensagens 
relacionadas com 
os seus interesses 
de comunicação e 
com temas 
socioculturais 
familiares; 

 Expressar e 
encadear ideias 
com coerência; 

 Utilizar 
vocabulário 
adequado ao tema 
proposto; 

 

Compreensão de texto  

Verdadeiro/ Falso; 

Preenchimento de 
espaços; 

Escolha múltipla. 

 

 

Vocabulário/ 
funcionamento da língua 

 Exercícios de ordenação; 

 Resposta curta; 

 Preenchimento de 

espaços; 

 

 

 

 

Expressão escrita 
 

 

 

 

 

40 valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 valores 

 

 

 

 

 

 

40 valores 
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 Adequar o registo 
de língua à 
situação de 
comunicação; 

 Respeitar as 
regras 
ortográficas e 
gramaticais. 

 
 

Total 
200 

pontos 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO – PROVA ESCRITA 

 

• Os critérios de classificação têm por base os descritores do Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas, relativos às diferentes competências de uso da língua: 

compreensão e expressão, bem como à competência sócio-cultural. 

• 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 por cento. 

• Qualquer resposta que apresente um desempenho inferior ao descritor mais baixo 

será classificada com zero por cento. 

• Nos itens de resposta aberta, é atribuída a classificação de zero por cento a respostas 

que não correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto 

produzido, nomeadamente na tarefa final, onde a competência linguística só é 

avaliada se o examinando tiver tratado o tema proposto e se tiver obtido, pelo menos, 

a classificação mínima na competência pragmática. 

• Nos itens de resposta fechada, qualquer resposta indicada de forma equívoca, por 

exemplo, fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero 

por cento. No caso dos itens constituídos por várias alíneas, a classificação é feita de 

acordo com o nível de desempenho observado na sua totalidade. 
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