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EMENTA:
Ampliação dos estudos de tópicos gramaticais mais relevantes em uma perspectiva pragmáticodiscursiva. Estudo da sintaxe espanhola. Análise de estruturas complexas da língua espanhola em um
marco textual. Estudo das estruturas sintáticas coordenadas e subordinadas. Estudo das conjunções.
Leitura e produção de textos descritivos e narrativos que visem aos diferentes tipos de discurso: direto,
indireto e indireto livre. Produção e recepção de textos orais e escritos. Enfatizar-se-ão os aspectos
contrastivos entre o espanhol e o português.
OBJETIVOS:
 Identificar e utilizar adequadamente as orações coordenadas e subordinadas, assim como a
regência dos principais nomes e verbos da língua espanhola, em contraste com a língua portuguesa.
 Compreender textos de maior complexidade orais e escritos em espanhol, de diferentes gêneros.
 Produzir textos orais e escritos de acordo com a norma padrão espanhola e adequados às diversas
situações discursivas sugeridas.
 Identificar as principais diferenças entre as variedades da língua espanhola, com respeito aos
aspectos linguísticos estudados.

CONTEÚDOS:
 A gramática
 A oração
 O sintagma nominal: o núcleo e os modificadores
 Os complementos do nome
 O sintagma verbal: a estrutura do SV
 Os complementos (uso dos pronomes)
 Usos e funções da partícula se
 A coordenação: estrutura e uso.
 A subordinação: estrutura e uso.

METODOLOGIA:
Aulas expositivas dialogadas, trabalhos em grupos e individuais orais e escritos. Discussão de textos e
aplicação dos conceitos em exercícios.
AVALIAÇÃO:
O aluno será avaliado por sua participação nas discussões, pela apresentação de seminário, por teste
escrito, e produção de texto escrito.
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