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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 

(Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto) 
REGIME NÃO PRESENCIAL 

MATRIZ DO EXAME DE ESPANHOL                                                                                                                                                   11 º ANO continuação  MÓDULOS 4/5/6 
Modalidade: Prova Escrita                                                                                                                                                                           Duração da prova: 135 minutos 

CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 

Aprendizagem 

Cidadania 

Problemas e soluções 

Trabalho 

 Língua 

Cultura 

Viagens 

Lazer  

Saúde 

As línguas da Espanha e da América 

Meio ambiente  

Música 

Festas 

Nome, adjetivo, artigos e outros 

determinantes:   

Adjetivos comparativos regulares e 

irregulares. Superlativo.  

 Artigo: determinantes: demonstrativos, 

possessivos, indefinidos, interrogativos. 

Pronomes: Pronomes pessoais forma de 

sujeito. Pronomes complementos COD/COI 

Pronomes relativos (que), os interrogativos e 

demostrativos. Presença/ausência do artigo 

Verbos: Revisão das formas dos tempos do 

Indicativo e do Conjuntivo.  

Diferentes formas de expressar acções 

futuras. Perífrases com Gerúndio; Imperativo 

afirmativo e Imperativo negativo. Particípios 

dos verbos regulares e dos irregulares mais 

frequentes. Condicional simples: formas e 

usos frequentes. Formas de cortesia. • Futuro 

e Condicional para exprimir hipóteses. Sintaxe 

dos verbos: gustar, encantar, preocupar e 

molestar. 

 

 
Consolidar e alargar a competência 

comunicativa adquirida no ciclo anterior, de 

forma a usar apropriada e fluentemente a 

Língua Espanhola nas variadas situações de 

comunicação.   

Compreender mensagens orais ou escritas 

produzidas em contextos diversificados e 

adequadas ao seu nível de competência.  

 Interagir na maior parte das situações 

quotidianas e produzir diferentes tipos de texto, 

com razoável correção nas expressões 

associadas a situações mais previsíveis, 

demonstrando uma progressiva autonomia no 

uso das competências discursiva e estratégica.     

Descobrir e contrastar o funcionamento da 

língua.   

Demonstrar uma atitude positiva perante a 

língua estrangeira e os universos socioculturais 

que veicula, numa perspetiva intercultural.    

Dominar estratégias de superação de 

dificuldades e resolução de problemas, 

valorizando o risco como forma natural de 

aprender. Utilizar adequadamente as novas 

tecnologias como meio de comunicação e 

informação. 

 
Grupo A 

Associação de palavras a definições 
 
Completamento de espaços 
 
Sinónimos /antónimos 
 
Expressões equivalentes 
 

Grupo B 
 
Compreensão e análise de um texto 
narrativo 
 
Questionário de interpretação de 
texto 
 
Relacionar ideias e conteúdos 
 
Exercicios de preenchimentos de 
espaços com os conteúdos 
gramaticais. 
Exercícios de escolha múltipla 
 
Transformação de frases. 
 

Grupo C 
 
Produção de DOIS textos escritos. 
 (Utilizando os conectores de discurso) 

 
 
 

 
40 pontos 

 
 
 
 
 
 
 

80 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 pontos 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Devido ao tipo de exercício, apenas se pontuam as 
respostas que estejam correctas. 
As respostas devem revelar que o aluno compreendeu o 
texto. 
- Descontar-se-á, no máximo, 50% por erros que 
perturbem a comunicação. 
 
 
 
Em exercícios de resposta fechada, pontuar-se-á apenas 
a resposta correcta. 
- Na construção de estruturas mais complexas, aceitar-
se-ão apenas as que tenham sentido e que estejam 
formalmente correctas 
- A apresentação de mais do que uma resposta para o 
mesmo item implicará a anulação da pergunta. 
- Os erros de acentuação serão penalizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Criatividade/originalidade 
- Estrutura frásica e vocabular correcta 
- Correcção linguística (ortografia e pontuação) 
- Adequação ao tema proposto 
São factores de desvalorização : 
- O decalque de estruturas da língua materna 
- A elaboração de frases vazias de conteúdo 
- Erros de língua. 

Modalidade : escrita e oral                                                                    Duração da prova escrita: 135 minutos Duração da prova oral: 15 a 25 minutos 

Material a utilizar: Dicionário bilingue ou monolingue. 


