
 

 

 

 

 

PROVA DE INGRESSO PARA AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PARA 

FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS 

 
Escola Superior de Educação e Comunicação e Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

 
2020 /2021 

 

Componente Específica de Português para o ingresso nas seguintes Licenciaturas: 

- Ciências da Comunicação (Escola Superior de Educação e Comunicação) 

-  Línguas e Comunicação (Faculdade de Ciências Humanas e Sociais) 

-  Línguas, Literaturas e Culturas (Faculdade de Ciências Humanas e Sociais) 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Esta informação-exame visa dar a conhecer aos candidatos os objetivos, os conteúdos e a 

estrutura da Prova de Ingresso para Avaliação de Capacidade para Frequência do Ensino 

Superior dos Maiores de 23 Anos, na Componente Específica de Português, referente aos 

cursos mencionados em epígrafe. Indica-se também a cotação das perguntas e o material 

a utilizar.  

 

2. OBJETIVOS E CONTEÚDOS 

A componente específica da prova de ingresso visa avaliar conhecimentos e 

competências gramaticais (estrutura e funcionamento da língua) e discursivo-textuais 

(compreensão e interpretação de textos, bem como a expressão escrita segundo 

princípios de coerência e clareza) necessários para a frequência dos cursos acima 

referidos.  

Deve ser tido como referência o Programa e Metas Curriculares de Português e do ensino 

secundário, disponível em:  

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Discipli

nas_novo/programa_metas_curriculares_portugues_secundario.pdf 

Os conteúdos de educação literária pressupostos cingem-se ao século XX. 

 

 

3. ESTRUTURA  

A Componente Específica integra três partes. Na primeira parte, será selecionado um 

excerto de um texto (literário ou não) não anterior ao século XX, a partir do qual se testam 

as competências de leitura (sobretudo) e de escrita. Na segunda parte, testa-se o 

conhecimento gramatical (classes de palavras, funções sintáticas e reconhecimento e 

classificação de diversos tipos de oração). Na terceira parte, avaliam-se as competências 

de escrita a partir de um tema de relevância atual, para comentário. A primeira parte inclui 

duas questões de escolha múltipla, duas de resposta fechada e duas de resposta aberta ou 

semiaberta. A segunda parte inclui questões de resposta fechada. A terceira parte 

corresponde a uma questão de produção textual estimulada. 

 

 

 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/programa_metas_curriculares_portugues_secundario.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/programa_metas_curriculares_portugues_secundario.pdf


4. COTAÇÃO DAS QUESTÕES DA COMPONENTE ESPECÍFICA DA PROVA  

A Componente Específica é classificada numa escala de zero a vinte valores, tendo uma 

ponderação de 80% na classificação final da prova de ingresso. Os vinte valores da 

Componente Específica distribuem-se do seguinte modo:  

Primeira parte: 8 valores (sendo dois para a correção da expressão escrita) 

Segunda Parte: 4 valores 

Terceira parte: 8 valores (sendo três para a correção da expressão escrita) 

 

5. MATERIAL A UTILIZAR  

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de cor 

azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor. 

Não é permitida a utilização de dicionário ou de qualquer outra fonte de informação. 

 

6. INDICAÇÕES ESPECÍFICAS  

Nas respostas com limite de palavras, para efeitos de contagem considera-se uma palavra 

qualquer sequência delimitada por espaços em branco.  

 


