
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - CCHN 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LETRAS – DLL 
 

 
Departamento de Línguas e Letras – DLL/CCHN 

Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória - ES - CEP 29075-910 
Telefone: 4009-2506/2507 / E-mail: sid.cchn.ufes@gmail.com 

Site: www.letras.ufes.br/graduacao 
 
 

 
ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA 

 
CÓDIGO: LET 12769  
NOME DA DISCIPLINA: Espanhol IV 
CARGA HORÁRIA: 60h 
  

EMENTA: 
Estudo do texto em diferentes situações de comunicação. Aquisição de estruturas avançadas da língua. 
Recepção de textos orais e escritos em nível avançado. Produção de textos orais e escritos em nível 
intermediário. Introdução aos mecanismos de tradução. Estudos gramaticais de nível intermediário. A 
correspondência de tempos e modos verbais. Estudo das preposições e dos verbos irregulares. Ênfase 
nas habilidades de produção e compreensão oral e escrita através do estudo do vocabulário, estruturas 
lingüísticas e funções comunicativas. Leitura de textos literários e não literários que evidenciem aspectos 
das culturas espanhola e hispano-americana. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Entender e valorizar as diferenças étnico-culturais, respeitando o pluralismo cultural e linguístico. 
Aceitar e valorizar a diversidade. 

 Usar, de maneira efetiva, o espanhol como veículo de comunicação. 
 Controlar o processo da própria aprendizagem e desenvolver de forma autônoma os 

conhecimentos adquiridos na aula de espanhol. 
 

CONTEÚDOS: 
 

 A variedade dos discursos 
 A comunicação humana 
 Tipos de comunicação  
 Elementos intervenientes na comunicação  
 A tipologia textual 
 Textos narrativos, descritivos, argumentativos 
 Textos retóricos e textos conversacionais  

 
 

METODOLOGIA: 
Com a utilização de textos escritos autênticos, preferentemente da área de Humanidades, serão 
utilizadas estratégias com o objetivo de otimizar a recepção leitora e estimular a produção oral e escrita. 
Com uma aproximação contrastiva entre o português do Brasil e o espanhol, abordar-se-ão os 
conteúdos gramaticais, com vistas ao desenvolvimento da competência comunicativa. 
 
 
AVALIAÇÃO: 
Os estudantes serão avaliados os diferentes aspectos da aprendizagem, ao longo do período. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
GONZÁLEZ HERMOSO y otros. Gramática de Español lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1999 

LORENZO, Emilio. El espanol de hoy, lengua en ebullicion. Madrid: Gredos, 1966. 

MATTE BOM. Gramática comunicativa del español: de la  idea a la lengua. Madrid; Edelsa, 1995. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
NUEVA Gramática de la lengua española RAE. Madrid: Espasa, pdf  
REAL ACADEMICA ESPANOLA. Gramatica de la lengua espanola. Madrid: Espasa-Calpe, 1931. 

POZA Y POZA, Adolfo. Gramatica espanola. Rio de Janeiro: F. Alves, 1943. 

SARMIENTO, Ramón.; SÁNCHEZ, Aquilino. Gramática básica del español: norma y uso. 11. ed. - 

Madrid: Sociedad General Española de Librería, 2002.  

SECO, Manuel. Gramática esencial del español: introducción al estudio de la lengua. 6. ed. Madrid: 

Espasa-Calpe, 2005. 

 


