MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO PORTUGUÊS
COMANDO DO PESSOAL
ESCOLA DE SARGENTOS DO EXÉRCITO
CONCURSO DE ADMISSÃO AO 51.º CFS QP - ANO LETIVO DE 2022-2024
Teste de Cultura Militar da Prova de Aferição de Conhecimentos

INFORMAÇÃO PARA A PROVA

1. INTRODUÇÃO
a. O teste de Cultura Militar é composto por 40 questões, divididas por 20
questões de escolha múltipla e 20 questões de verdadeiro/falso.
b. Cada questão tem a cotação de 0,5 valores, num total de 20 valores.

2. PROGRAMA
As matérias a avaliar serão as seguintes:
a. Formação Geral Comum do Exército
(1) Ética e Deontologia Profissionais
(a) O Estandarte Nacional;
(b) Compreender a organização do Exército e das Forças Armadas.
(2) Armamento e Tiro (ATI)
(a) Divisão e classificação geral das armas;
(b) Condições a que devem obedecer as armas de fogo;
(c) O armamento e equipamento individual, usado pelo Exército
Português.
(3) Técnica Individual de Combate (TIC)
(a) Camuflagem;
(b) Proteção dos fogos;
(c) Instalação com e sem preparação do terreno;
(d) Progredir no terreno;
(e) Progressão por lanços;
(f) Organização da Secção de Atiradores.
(4) Transmissões
(a) Alfabeto fonético;
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(b) Pronúncia de algarismos;
(c) Identificar os procedimentos para a segurança de transmissão;
(d) Estabelecer uma comunicação;
(5) Informação e Contrainformação (ICI)
(a) Obter e transmitir uma notícia (TUTELA)
(b) Informação, Contra-informação e Segurança Militar;
(c) Agir com prisioneiros de guerra, documentos e material capturado;
(d) Graus de classificação de segurança das matérias militares;
(e) Identificar as medidas de proteção, deteção e deceção das
informações;
(f) Identificar as classes das áreas de segurança das instalações;
(g) Identificar os estados de segurança.
(6) Topografia
(a) Orientar-se por processos expeditos;
(b) Coordenadas geográficas.
(c) Avaliar distâncias por processos não estadiométricos (som,
comparação, grau de visibilidade, grandeza aparente dos objetos);
(d) Azimute magnético de uma direção.
b. Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
(1) Título III (Sargentos) Capítulo I – Artigos 227.º a 232.º;
(2) Título III (Sargentos) Capítulo III – Artigos 239.º a 241.º.
c. Regulamento de Disciplina Militar (RDM)
Artigos 11.º ao 39.º (deveres militares, recompensas e penas disciplinares).
d. Regulamento Geral do Serviço nas Unidades do Exército – 1.ª Parte
(RGSUE 1.ª Parte)
(1) Artigos 14.º ao 30.º;
(2) Artigos 84.º ao 94.º;

NOTA:

MATERIAL - As respostas são registadas no enunciado da prova.
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
Não é permita a consulta.
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DURAÇÃO - A prova escrita tem a duração de 50 minutos, a que acresce a
tolerância de 20 minutos

A bibliografia necessária para a preparação adequada a esta prova encontrase

disponível

para

download

no

site

do

Exército

em:

https://www.exercito.pt/pt/junta-te/qp-ese.

O Presidente da Comissão de Admissão
__________________
________
Ana Maria Silva de Jesus
TCor AdMil
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