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Ementa: Consolidação de práticas que permitam a expressão e a compreensão, em nível 

intermediário, de: marcas de pessoa, espaço e tempo; expressões de gostos e opiniões; formas 

ligadas à cortesia e relação de interlocução, por meio de um trabalho fonético-fonológico, 

ortográfico, lexical, morfológico, sintático, textual e discursivo, adequados ao nível 

universitário. 

Conteúdo programático: 

 Orientações para melhoria da pronúncia dos fonemas da língua espanhola. 

 Revisão das formas e dos usos (na variedad estándar) de: artigos, substantivos, 

adjetivos, pronomes pessoais, demonstrativos, interrogativos, numerais, conjugação 

verbal regular dos tempos de presente do indicativo, imperativo e futuro e suas 

principais formas irregulares.  

 Introdução da conjugação verbal dos tempos de pretérito regulares e irregulares. 

 Introdução aos principais mecanismos de textos narrativos. 

 Abordagem de aspectos sociológicos, antropológicos, históricos, geográficos, culturais 

e artísticos relativos ao mundo hispânico do presente e/ou do passado. 

 Ampliação da consciência linguístico-discursiva do aluno, da capacidade de aprender-

a-aprender de forma planejada e de se tornar cada vez mais autônomo e competente em 

seu processo de aprendizagem, utilizando novas e velhas ferramentas tecnológicas. 
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