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ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA 
 
CÓDIGO: LET 09442 
NOME DA DISCIPLINA: ESPANHOL INSTRUMENTAL II  
CARGA HORÁRIA: 60h 
 
EMENTA 
Desenvolvimento de habilidades visando à compreensão detalhada de textos. Estruturas lingüísticas 
básicas. Compreensão e expressão escritas básicas. Práticas de tradução. 
 
OBJETIVOS 
Espera-se que ao final do curso o aluno seja capaz de: 
Ler em espanhol textos acadêmicos e jornalísticos, oriundos de jornais, de revistas,  demonstrando 
compreensão detalhada da leitura. 
Ler textos ficcionais para conhecer a literatura produzida em língua espanhola 
Identificar diferentes tipos de textos. 
Refletir sobre semelhanças e diferenças entre o espanhol e o português. 
Compreender textos orais complexidade mediana. 
Reconhecer as relações entre as classes de palavras 
Reconhecer os tempos verbais mais usados e compreender seu uso.  
Usar com propriedade os pronomes sujeito/complemento em espanhol 
 
CONTEÚDO 
Temas:  
1. Pluralidade cultural 

A casa e a infância 
A compra da casa 

2. Estilo de vida e Saúde  
Bem-estar mental e físico 
Alimentação saudável  
Dieta e beleza 

3. O jovem e seu entorno 
Trabalho 
Consumo  
Moda 
Viagem  

Conteúdo Linguístico:  
Pronomes reflexivos 
Perífrase verbal 
Complemento direto de pessoa 
Numerais 
Verbos irregulares no presente 
Verbos no pretérito  
Uso dos verbos GUSTAR, PARECER, ENCANTAR, APETECER, MOLESTAR, DOLER 

Leitura: 
Bodas de sangre – Federico García Lorca – Carlos Saura 
Réquiem por un campesino español -    Ramón J. Sender 
Poemas e contos de autores de língua espanhola 
Textos narrativos e argumentativos oriundos da WEB 

 
METODOLOGIA 
Com a utilização de textos escritos autênticos, preferentemente da área de Humanidades, serão 
utilizadas estratégias com o objetivo de otimizar a recepção leitora. Os conteúdos gramaticais devem 
contribuir para o desenvolvimento da competência leitora.  
 
AVALIAÇÃO 
Serão avaliadas todas as atividades de aprendizagem: trabalhos individuais e de grupo, testes escritos, 
apresentações, discussões. 



UFES 
Centro de Ciências Humanas e Naturais 
Departamento de Línguas e Letras 

 
 

 

REFERÊNCIAS 
1. FANJUL, Adrián. Gramática de español  paso a paso. São Paulo: Moderna, 2005. 
2. FERNÁNDEZ, Rafael. Prácticas de fonética española para hablantes de portugués. Madrid: 

Arcolibros, 1999. 
3. GÓMEZ FLAVIAN & ERES FERNÁNDEZ. Minidicionario 
4. MILANI et al. Listo. São Paulo, Moderna/Santillana, 2005. 
5. PALOMINO. M. Ángeles. Dual: pretextos para hablar. Madrid: 1998. 
6. Dicionários 


