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CURSO PROFISSIONAL  

Matriz da Prova de Avaliação de Espanhol - Módulo 5 

 
ANO DE FORMAÇÃO (3º ANO) MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 
MATERIAL: ESFEROGRÁFICA DE COR AZUL OU PRETA  

E FOLHA DE TESTE 

DOMÍNIO DE REFERÊNCIA OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÕES 

 

 Domínios de 

referência temática: 

-Comidas e bebidas; 

-Cozinha e 

gastronomia; 

-Estado físico e 

doenças; 

-Higiene pessoal; 

-O corpo humano; 

-Desporto: 

modalidades 

desportivas. 

 

Domínios específicos 

de funcionamento da 

língua: 

-Nome: género e 

número. Concordância. 

  –Adjetivo: gradação; 

formação regular e 

irregular; contraste 

com o português; 

Superlativos absolutos 

e coloquiais; apócope 

de adjectivos 

antepostos ao nome. 

-Artigo: presença / 

ausência; artigos 

contraídos; usos de lo. 

-Indefinidos; 

Possessivos; 

Demonstrativos; 

Pronomes pessoais: 

colocação com o 

 Legendar imagens; 

  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; Vocabulário/ 

funcionamento da língua  

 Conhecer e aplicar a 

terminologia específica; 

   Utilizar vocabulário adequado 

ao tema proposto; 

  Adequar o registo de língua à 

situação de comunicação;  

 Respeitar as regras ortográficas 

e gramaticais 

Vocabulário/ 

funcionamento da língua  

Verdadeiro/ Falso: 

Transcrição de citações do 

texto;  

Preenchimento de espaços; 

Escolha múltipla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulário/ Conceitos 

específicos 

-Legendagem de imagens;  

-Associação/correspondência 

de palavras/ definições;   

-Resposta curta; 

-Preenchimento de espaços;  

 -Escolha múltipla 

100 

valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

valores 
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Imperativo, Infinitivo e 

Gerúndio; Colocação 

com as perífrases; 

Interrogativos. 

-verbos: Tempos do 

Indicativo e do 

Conjuntivo, 

Imperativo;Particípio; 

-Perífrases verbais com 

Infinitivo e gerúndio. 

Advérbios. 

-Preposições. 

-Conjunções 

coordenativas e 

subordinativas. 

-Expressar opiniões, 

acordo e desacordo; 

juízos de valor; gosto, 

agradado e desagrado;  

-Expressar e perguntar 

acerca de preferências; 

sobre obrigação / 

obrigatoriedade; 

possibilidade / 

impossibilidade; 

aprovação / 

desaprovação de uma 

ação;  

-Fazer previsões e 

anúncios;  

-Declarar propósitos, 

intenções, 

compromissos e 

promessas;  

-Descrever: pessoas, 

estados físicos e 

anímicos, coisas, 

sentimentos, processos 

e outros. 
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-Narrar e descrever 

factos e 

acontecimentos. 

Domínios de 

referência cultural: 

-Alimentação: cozinha 

e pratos típicos. 

-Doenças e estados 

físicos. 

-Desporto e bem-estar.  

Total 200 pontos 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO – PROVA ESCRITA 

Nas respostas serão considerados os seguintes aspetos: 

 Utilização de uma escrita clara; 

 Objetividade; 

 Estruturação e argumentação coerentes; 

 Análise e relacionamento adequados de conteúdos; 

 Utilização de terminologia adequada. 

A ausência de resposta ou resposta de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de rasura ou emenda e de onde resulte uma dificuldade ou dúbia 

interpretação – letra sobre letra; número sobre número; palavra sobre palavra) terão cotação zero. 

Quando a resposta a uma questão não estiver totalmente correta, cabe ao professor corretor adotar um critério para fracionar as cotações de modo a 

contemplar os conhecimentos revelados.  

As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas. 

Nas questões de resposta curta, em que é pedido mais de que um elemento, apenas será considerado as primeiras respostas assinaladas, de acordo com o 

número pedido. 

Em questões de legendagem, escolha múltipla, correspondência ou verdadeiro/falso, a cotação é dividida pelos itens pedidos. 

Nas questões de escolha múltipla, as respostas que excedam o número de opções pedidas serão anuladas.  
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