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Leia o regulamento do ‘I Processo de Seleção - Aprendizagem em 

Língua Espanhola’ da Escola do Legislativo – Cursos 

Preparatórios 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 O I Processo de Seleção – Aprendizagem em Língua Espanhola é um projeto destinado a 

todos os ex alunos (concluintes com certificação) e alunos (matriculados), que visa 

reconhecer o esforço e a aprendizagem para ampliar conhecimentos acerca do domínio de 

outo idioma, bem como possibilitar intercâmbio cultural em Argentina. O I Processo de 

Seleção – Aprendizagem em Língua Espanhola será realizado em duas etapas. 

1.2 A I Etapa de caráter eliminatória constará de prova escrita contendo interpretação de 

texto e parte gramatical, com exigência de aprovação igual ou superior a 70%. 

1.3 A II Etapa de caráter classificatória constará de prova oral. 

1.4 A organização, coordenação e divulgação do I Processo de Seleção – Aprendizagem em 

Língua Espanhola estarão a cargo da Direção da Escola do Legislativo – Cursos 

Preparatórios e do Instrutor de Espanhol Aimara Allen Meleán. 

1.5 O I Processo de Seleção – Aprendizagem em Língua Espanhola será realizado no 

período de 25/11/2019 a 18/12/2019, prazo que inclui as seguintes fases: 

1. Lançamento e divulgação 18/11/2019; 

2. Inscrições: 25 a 27/11/2019; 

3. Prova Escrita: 09/12/2019 das 8H às 11H; 

4. Divulgação dos classificados para a II Etapa (Prova Oral): 13/12/2019; 

5. Aplicação da Prova Oral: 16/12/2019 a partir das 8H; 

6. Divulgação do Resultado Final: 19/12/2019. 

1.6 A Divulgação final dos resultados acontecerá até o dia 19/12/2019, com a 

classificação dos 05 (cinco) ex-alunos ou alunos, que melhor desempenho apresentarem 

na aprendizagem do idioma, conforme avaliações dispostas nos itens 1.2 e 1.3. 
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2. DOS PARTICIPANTES 

Poderão participar do „I Processo de Seleção – Aprendizagem em Língua Espanhola‟ todos 

os ex-alunos (com certificação emitido pela Escola) ou alunos inscritos nos cursos de 

Espanhol da Escola do Legislativo. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o I Processo de Seleção – Aprendizagem em Língua Inglesa serão 

efetivadas na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, em ficha própria da escola, no 

período de 19 a 21/11/2019. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia do CPF; 

c) Cópia de comprovante de residência; 

d) Cópia de certificado emitido pela Escola do Legislativo ou Declaração de conclusão. 

4. DA PROVA ESCRITA 

4.1 A prova escrita terá todo o seu conteúdo na língua espanhola, duração de 03(três) horas e 

40 questões de múltipla escolha. Para cada questão, haverá quatro alternativas, com somente 

uma correta. 

4.2 Os participantes deverão marcar somente 01 (uma) alternativa, com caneta esferográfica 

preta ou azul. 

4.3 As respostas com mais de uma alternativa assinalada ou com rasuras, serão anuladas e 

portanto, não consideradas. 

4.4  De caráter eliminatório, somente aqueles que obtiverem a quantidade de acertos iguais 

ou superiores a 28 ou ainda, 70% (Setenta por cento) da prova escrita, realizarão a prova 

oral. 

5. DA PROVA ORAL 

5.1 Aqueles classificados conforme disposto no item 4.4, realizarão a prova oral. 

 

5.2 A prova oral será aplicada por 02 (dois) profissionais de língua espanhola e realizar-se-á 

conforme data e horário estipulado pela Escola do Legislativo. O horário previsto para prova 

oral será das 8H às 11H. 
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5.3 A prova oral terá duração máxima de 20 minutos por participante. 

 

 

 

 

6. DO CONTEÚDO DAS PROVAS 

6.1 Prova escrita: 

 

Los saludos formales e informales, despedidas, presentaciones personales; 

nacionalidades y gentilicios; el tiempo, las horas, los días de la semana, meses 

del año, la edad; los números cardinales y ordinales; compras, productos y 

precios; uso de “hay” y “están”; uso de “muy” y “mucho”; posesivos; 

comprensión e interpretación de textos y música; las profesiones y 

ocupaciones; los ambientes: casa y escuela; comidas y restaurantes; 

pasatiempos y deportes; gustos y preferencias; vestimenta, tamaños, llevar 

puesto; acciones continuas (estar + gerundio); el clima; consulta médica, 

partes del cuerpo; pretérito perfecto indicativo, historias en pasado; biografía 

de Simón Bolívar; pretérito indefinido regular e irregular; pretérito perfecto 

simple; expresión de opinión; costumbres; descripciones; pretérito 

imperfecto; subjuntivo; obligaciones y prohibiciones; expresiones de 

aprobación y desaprobación; expresar habilidad para hacer algo; futuro 

perfecto; expresión de posibilidad, sorpresa e hipotesis; subordinadas 

temporales. 

  

 

 

6.2 A prova oral será composta de questões elaboradas com o mesmo conteúdo da prova 

escrita, disposto no item 6.1. 

 

6.3 Na prova oral, os participantes serão questionados na língua espanhola e deverão 

desenvolver as respostas no mesmo idioma questionado. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

7.1 Para cada alternativa correta da prova escrita, considerar-se-á 2,5 (dois e meio) pontos. 

7.2 Para a prova escrita será exigido conhecimento de „Lectura, gramática y vocabulario‟, de 

acordo com o conteúdo previamente estudado e disposto no item 6.1. 

7.3 Para a prova oral será exigido conhecimento nas habilidades de „Escucha y habla‟, de 

acordo com o conteúdo previamente estudado e disposto no item 6.1. 
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7.4 A pontuação máxima a ser alcançada será de 100 (cem) pontos na prova escrita e 100 

pontos na prova oral. 

7.5 A classificação final dos participantes será definida pela somatória das notas da prova 

escrita e oral. 

8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Como critério de desempate será considerada a maior nota na prova escrita. Persistindo o 

empate, aplicar-se-á o critério de maior idade. 

SUGESTÃO DE DESEMPATE: 1º MAIOR NOTA NA PROVA ESCRITA 

2º MAIOR NOTA NA PROVA ORAL 

3º MAIOR IDADE 

 

9. DA PREMIAÇÃO 

Os cinco primeiros classificados, acompanhados da professora, farão jus e terão o direito a 

uma viagem para Argentina, incluindo, passagens aéreas de ida e volta ao destino, 

hospedagem e alimentação durante o período de 07 (sete) dias.  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora, não cabendo recursos ou 

qualquer forma de revisão. 


