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Prova escrita
A prova encontra-se organizada em dois grupos, que incidem sobre as Competências
Específicas do Português e da Matemática:

Grupos

Domínios

Grupo I

Português

Grupo II

Matemática

Grupo I – Leitura e Escrita
O Grupo I inclui um texto para leitura, seguido de exercícios que visam avaliar a competência
de leitura e de conhecimento da língua da(o) candidata(o).
Para responder corretamente às questões, o candidato deve ser capaz de:
•

identificar o tema do texto;

•

identificar os objetivos do autor;

•

compreender as ideias principais do texto;

•

realizar inferências, mobilizando informações textuais implícitas e explícitas e
conhecimentos exteriores ao texto;

•

identificar funções sintáticas e frase complexa: coordenação e subordinação.
- Escrita

A Escrita envolve a produção de um texto escrito.
O texto a produzir envolve predominantemente uma sequência textual argumentativa e é
orientado quanto ao tema e à extensão (deve ter cerca de 300 palavras).
Para produzir este texto, o candidato deve ser capaz de:
• ler e interpretar um excerto sobre a temática a desenvolver;
• construir uma linha de argumentação lógica, com apresentação da tese adotada, de
argumentos e de contra-argumentos pertinentes e fundamentados;
• estruturar o texto, com recurso a estratégias discursivas adequadas à defesa de um ponto de
vista.

Grupo II – Matemática
O Grupo II inclui questões que visam avaliar as competências calculatória, interpretativa e de
raciocínio lógico e os conhecimentos sobre as propriedades dos números, as medidas
estatísticas e as funções elementares que a(o) candidata(o) possui, nomeadamente:
- equacionar e resolver um problema (por exemplo, financeiro) formulado em linguagem
tecnicamente adequada;
- utilizar operações aritméticas para resolver problemas do quotidiano e/ou com relevância
técnica;
- interpretar e trabalhar dados estatísticos;
- descrever e classificar progressões aritméticas ou geométricas.

A cotação da prova será a seguinte:
Gupo I – Leitura e Escrita (10 valores)
Grupo II – Matemática (10 valores)
A prova é elaborada de forma a aferir:
a. O domínio técnico-teórico da matéria relevante para o ciclo de estudos, cuja ponderação na classificação
corresponde a 6 valores em cada grupo;
b. A capacidade do candidato para a resolução geral de problemas, cuja ponderação na classificação corresponde
a 3 valores em cada grupo;
c. O domínio de matéria de âmbito geral, cuja ponderação na classificação corresponde a 1 valor em cada grupo.

