Ensino Secundário – Cursos Profissionais
(DL 139/2012 de 5 de julho)
Componente de Formação Sociocultural
Matriz - Prova de Recuperação de Módulos
De Comunicar em Espanhol
Objeto de avaliação

Características e estrutura da prova

* Compreender e interpretar textos de forma
global e pormenorizada sobre temas
relacionados com a comunicação na receção.

* Perguntas sobre o texto:

* Identificar recursos lexicais e gramaticais e
utilizá-los corretamente:

- Exercícios de sinonímia.

- Exercícios de verdadeiro / falso;

- Exercícios de respostas curtas.
Conteúdos temáticos: saudar, apresentar-se,
responder a um questionário básico, descrever.
* Exercícios de gramática e vocabulário:
Conteúdos linguísticos: presente de indicativo,
os números até 1000, plural dos nomes e
adjetivos, comparativos, artigos determinados e
indeterminados, as horas.
*Escrever textos com coesão, coerência e
extensão suficiente sobre a temática anterior.

-Exercícios de resposta curta / orientada;
e/ou
- Escolha múltipla;
e/ou
-Preenchimento de espaços em branco;
e/ou
- Associação de elementos;
e/ou
- Transformação.
*Diálogo (criar, ordenar ou completar) e/ou
* Composição (Desenvolver um tema
descrevendo e narrando experiências e gostos).

Ano Letivo

2013/2014

Disciplina

Comunicar em
Espanhol
1 – A comunicação na
receção

Módulo
Prova

Escrita

Duração (min)

90 minutos

Critérios de Classificação

50 pontos
*O aluno deverá revelar que compreende o
texto de formal global (skiming) dentro dos
temas abordados;
* Deverá também localizar informações
concretas num texto (scanning);
100 pontos
* Se fornecer mais respostas do que as
pedidas, será cotada apenas a primeira.
* Devido ao tipo de exercícios só será
pontuada a resposta que estiver totalmente
correta;
* No caso de itens de escolha múltipla, se o
examinando fornecer mais respostas que as
pedidas, será atribuída a cotação zero
pontos.
50 pontos
* A resposta deverá: respeitar o tema e o
registo
proposto;
possuir
informação
suficiente e extensão adequada; organizar
ideias de forma não repetida; apresentar
vocabulário preciso e poucos erros lexicais,
gramaticais, sintáticos e morfológicos.

