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EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

Prova Escrita de Espanhol

12.º ano de Escolaridade – Iniciação – trienal

Prova 747/2.ª Fase 5 Páginas

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos

2008

COTAÇÕES

1. ................................................................................................................................. 10 pontos

2. ................................................................................................................................. 10 pontos

3. ................................................................................................................................. 15 pontos

4. ................................................................................................................................. 20 pontos

5. ................................................................................................................................. 20 pontos

6. ................................................................................................................................. 20 pontos

7. ................................................................................................................................. 20 pontos

8. ................................................................................................................................. 20 pontos

9. ................................................................................................................................. 65 pontos

TOTAL ......................................................................................... 200 pontos



CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

Os critérios de classificação são organizados por níveis de desempenho, a que correspondem cotações

fixas, expressas obrigatoriamente em números inteiros.

As respostas que não correspondam às actividades solicitadas, independentemente da qualidade

linguística do texto produzido, são invalidadas, implicando a atribuição da cotação de zero pontos. 

Apesar de ser preferível que os itens sejam realizados pela ordem em que são apresentados, o não

cumprimento desta recomendação, desde que não afecte a qualidade das respostas, não implica qualquer

tipo de desconto na respectiva cotação.

Para a generalidade dos itens são considerados três níveis (N3, N2 e N1); para a tarefa final são

considerados cinco níveis em cada parâmetro – competência pragmática e competência linguística 

(N5, N4, N3, N2 e N1). Os níveis intercalares de cotação, que não se encontram descritos, visam enquadrar

as respostas que não correspondam exactamente aos outros níveis. Qualquer resposta que apresente um

nível inferior ao mais baixo que se encontra descrito deverá ser classificada com zero pontos.

Nos itens de resposta aberta, sempre que o examinando apresente mais do que uma resposta para o

mesmo item, apenas a primeira será classificada. Nos itens de resposta fechada, se o examinando fornecer

mais respostas do que a(s) pedida(s), será atribuída a cotação de zero pontos.

Nos itens de resposta aberta, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não

correspondam ao solicitado, independentemente da qualidade do texto produzido. Qualquer resposta que

contenha elementos não incluídos nos exemplos apresentados nos critérios específicos do respectivo item,

e que seja cientificamente correcta, deve também ser classificada de acordo com os diferentes níveis de

desempenho.

Os itens são todos classificados independentemente.
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

4.

N3

Responde às 4 perguntas formuladas.

Exemplos de resposta: 4.1. A una mente humana abierta.
Exemplos de resposta: 4.2. Sintió que no correspondía a la idea de una casa tradicional, sino

a un auditorio.
Exemplos de resposta: 4.3. Porque es el espacio común y distribuidor por donde se accede a

las habitaciones, permitiendo que cada uno tenga su espacio
íntimo.

Exemplos de resposta: 4.4. Pues que seguir las tendencias no basta para ser “liberado o
moderno” sobre todo si eso provoca más soledad o aislamiento.

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos dos exemplos de resposta

apresentados.

20

N2 14

N1 Responde a 2 perguntas. 8

3.

N3

Apresenta uma ideia coerente relacionada com a imagem, indicando pelo menos três aspectos.

Exprime-se com relativa correcção linguística.

Exemplo de resposta: Me sugiere la posibilidad de pasar unos días tranquilos en una casa
rural, donde pueda relajarme y romper la rutina diaria.

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do exemplo de resposta

apresentado.

15

N2 10

N1 Refere uma ideia/aspecto vagamente relacionado com a imagem. Comete erros linguísticos

sistemáticos.

5

2.

N3

5 correspondências correctas.

Chave: 1. – c.
Chave: 2. – d.
Chave: 3. – g.
Chave: 4. – e.
Chave: 5. – a.

10

N2 7

N1 3 correspondências correctas. 4

1.

N3

4 palavras correctas.

Chave: 1. – d.
Chave: 2. – b.
Chave: 3. – c.
Chave: 4. – a.

10

N2 7

N1 2 palavras correctas. 4
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8.

N3

Descreve a imagem utilizando os conectores que ocorrem mais frequentemente para ligar

frases simples. As ideias são claras e não se repetem. A estrutura e o léxico das frases são

adequados. Registam-se poucos erros ortográficos e respeita o limite de palavras indicado.

Exprime-se com relativa correcção linguística.

Exemplo de resposta: Se ve una casa blanca típica de un pueblo. En el segundo piso hay un
balcón, donde están sentadas dos personas. Parece un día de verano
con el cielo azul. Al fondo se ve el campo y la montaña.

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos do exemplo apresentado.

20

N2 14

N1
Descreve a imagem apenas com um controlo limitado de algumas estruturas e formas

gramaticais simples, que pertencem a um repertório memorizado. Registam-se erros na

sintaxe, na morfologia ou no léxico, assim como erros ortográficos elementares.

8

7.

N3

9 ou 10 palavras ou expressões correctas.

Chave: a. – 1) 1f. – 3)
Chave: b. – 2) 1g. – 1)
Chave: c. – 1) 1h.– 3)
Chave: d. – 3) 1i. – 2)
Chave: e. – 2) 1j. – 1)

20

N2 14

N1 3 ou 4 palavras ou expressões correctas. 8

6.
N3

9 ou 10 letras ordenadas correctamente.

Chave: e), b), a), c), f), h), d), g), i), j).
20

N2 14

N1 3 ou 4 letras ordenadas correctamente. 8

5.

N3

5 frases completadas correctamente.

Exemplos de resposta: 5.1. ... tuviesen habitaciones.
Exemplos de resposta: 5.2. ... unen y separan compartimentos como/sino lo público de lo

íntimo.
Exemplos de resposta: 5.3. ... no tuviera habitaciones en su casa.
Exemplos de resposta: 5.4. ... debiera eliminarse de las casas.
Exemplos de resposta: 5.5. ... unan la cocina y el salón.

NOTA: Não se exige que o examinando utilize exactamente os mesmos termos dos exemplos de resposta

apresentados.

20

N2 14

N1 2 frases completadas correctamente. 8

Prova 747 • Página C/4/ 5



* O texto produzido só é avaliado na competência linguística se o examinando abordar o tema proposto, situando-

-se pelo menos no nível 1 da competência pragmática.
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N5

Emprega um repertório linguístico suficientemente amplo para solicitar informações de

interesse pessoal, descrever situações, explicar a questão principal de uma ideia, fazendo

compreender os pontos que considera importantes, com bastante precisão.

Usa, com correcção, estruturas simples, podendo cometer erros que não afectam a

compreensão da mensagem.

25

N4 20

N3

Emprega um repertório linguístico elementar, que lhe permite comunicar com expressões

memorizadas sobre o assunto proposto.

Domina um repertório limitado de vocabulário.

Emprega, com correcção, estruturas simples, cometendo erros sistemáticos que não impedem

a compreensão quando usa estruturas mais complexas.

A pontuação é repetitiva e nem sempre adequada.

15

N2 10

N1
Evidencia apenas um controlo limitado de poucas estruturas e formas gramaticais simples que

pertencem a um repertório memorizado.

Registam-se erros sistemáticos, com interferências frequentes da língua materna.

5
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N5

Escreve uma carta, respeitando o tema proposto e o registo indicado (formal). Emprega as

funções básicas previstas (cumprimentar, solicitar informações, descrever, justificar/opinar,

despedir-se). O texto possui a informação suficiente e a extensão adequada.

As ideias são coerentes. Não são se repetem de forma desnecessária e desenvolvem-se

logicamente.

40

N4 32

N3

Escreve uma carta sobre o tema proposto, embora possa não respeitar o registo nem o limite

de palavras indicados.

As ideias, embora nem sempre pertinentes, estão articuladas de maneira linear, com recurso

a um leque restrito de conectores.

24

N2 16

N1

Escreve uma carta com frases curtas e confusas, registando-se falhas de coerência e na qual

apenas se refere superficialmente ao tema proposto, com muitos desvios e repetições e/ou

pormenores pouco ou nada relevantes. Não respeita o registo nem o limite de palavras

indicados.

8
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9.

9.


