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INSTRUÇÕES:  

1. Coloque o seu Cartão de Identificação Militar ou Cartão do Cidadão sobre 

a mesa, a fim de ser conferida a sua identidade.  

2. Para o preenchimento da Folha de Respostas só pode utilizar canetas ou 

esferográficas de cor preta ou azul.  

3. Na Folha de Respostas, inscreva com letra legível e em maiúsculas, o seu 

posto, NMec/NIP/NII, n.º de candidato e nome completo.  

4. É proibido destacar ou acrescentar qualquer folha à Folha de Respostas. 

Se necessitar de folhas de rascunho utilize as folhas do enunciado ou 

solicite-as ao graduado responsável pela sala.   

5. A prova tem a duração de 50 minutos e é constituída por duas partes: 

escolha múltipla e verdadeiro/falso.  

6. Leia atentamente toda a prova antes de a iniciar.  

7. Se a uma questão der mais do que uma resposta, não lhe será atribuída 

qualquer pontuação. 

8. Se terminar a prova antes do tempo determinado, deve relê-la, 

confirmando as respostas dadas. Volte a Folha de Respostas para baixo 

e aguarde em silêncio até terminar o tempo de prova. 

9. Durante a execução da prova não é permitido ausentar-se da sala, exceto 

por razões de força maior.  

10. A prova inicia-se e termina à ordem do graduado responsável pela sala.  

11. Quando for dada a ordem de terminar, deve pousar de imediato a caneta, 

colocar-se de pé e aguardar as indicações do graduado responsável pela 

sala.  
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ESCOLHA MÚLTIPLA 

 

1. O comprimento da Bandeira Nacional: [Ética e Deontologia 

Profissional] 

a. É duas vezes a altura da tralha. 

b. Varia consoante o local onde está hasteada. 

c. É de vez e meia a altura da tralha. 

d. É fixado por despacho do Governo. 

 

2. São Órgãos Centrais de Administração e Direção do Exército: 

a. O Comando do Pessoal (CMDPESS), o Comando da Logística 

(CMDLOG) e a Direção de Finanças (DFIN). 

b. O Comando Instrução e Doutrina (CID), o Comando da Logística 

(CMDLOG) e a Direção de Finanças (DFIN). 

c. O Comando do Pessoal (CMDPESS), o Comando Terrestre 

(CMDTER) e a Direção de Finanças (DFIN). 

d. O Comando do Pessoal (CMDPESS), o Comando da Logística 

(CMDLOG) e a Inspeção Geral do Exército (IGE). 

 

3. As armas ofensivas podem dividir-se, quanto ao manejo, em: 

[Armamento e Tiro] 

a. Armas de mão, armas de arremesso e armas de projeção. 

b. Armas portáteis e armas pesadas. 

c. Armas individuais e armas coletivas. 

d. Armas ligeiras e armas pesadas. 

 

4. Ao alcance permitido pelas possibilidades técnicas de uma arma 

chamamos: [Armamento e Tiro] 

a. Alcance útil. 

b. Alcance próximo. 

c. Alcance máximo. 

d. Todas as respostas anteriores estão erradas. 
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5. De dia, o combatente deverá camuflar-se por forma a não ser detetado 

por um observador (In) a uma distância de: [Técnica Individual de 

Combate] 

a. 30 metros. 

b. 200 metros. 

c. 500 metros. 

d. 1 quilómetro. 

 

6. Em deslocamento, quando sabemos (ou supomos) que o In se encontra 

a grandes distâncias, adotamos a técnica de progressão: [Técnica 

Individual de Combate] 

a. Improvável. 

b. Iminente. 

c. Pouco provável. 

d. Nenhuma das anteriores. 

 

7. Na progressão, o lanço é sempre um ato vital para o combatente, pelo 

que a sua realização exige reflexão: [Técnica Individual de Combate] 

a. Na preparação e execução. 

b. No planeamento, na realização e na supervisão. 

c. No planeamento e no controlo. 

d. No planeamento e na supervisão. 

 

8. A palavra ESCOLA soletra-se da seguinte forma (utilizando o alfabeto 

fonético): [Transmissões] 

a. ECHO, SIERRA, CHARLES, OSCAR, LIMA, ALFA. 

b. ECKO, SIERRA, CHARLIE, OSCAR, LIMA, ALFA. 

c. ECHO, SIERRA, CHARLY, OSCAR, LIMA, ALFA. 

d. ECHO, SIERRA, CHARLIE, OSCAR, LIMA, ALFA. 
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9. A expressão de serviço “RECEBIDO” significa: [Transmissões] 

a. Pode transmitir para mim. 

b. Vou repetir o que pediu. 

c. Está correto. 

d. Todas as respostas anteriores estão erradas.  

 

10. A palavra PROVA soletra-se da seguinte forma (utilizando o alfabeto 

fonético): [Transmissões] 

a. PALA, ROMEO, OSCAR, VICTOR, ALFA. 

b. PAPA, ROMEO, OSCAR, VICTOR, ALFA. 

c. PAPA, RODA, OSCAR, VICTOR, ALFA. 

d. PAPA, ROMEO, OSCAR, VITOR, ALFA. 

 

11. Na mnemónica TUTELA, a letra “E” significa que temos que descrever: 

[Transmissões] 

a. O efetivo de homens que se observa. 

b. Localização da ação observada. 

c. Unidade a que o efetivo pertence. 

d. Nenhuma das anteriores. 

 

12. Entende-se por Informação Estratégica: [Informação e 

Contrainformação] 

a. Aquela que se necessita, numa dada situação de combate, como 

elemento básico de qualquer decisão. 

b. Identificação das possibilidades, vulnerabilidades, e prováveis 

linhas de ação de nações estrangeiras. 

c. Medidas de segurança ativas e passivas destinadas a 

salvaguardar as nossas instalações nucleares. 

d. Todas as medidas adotadas por uma Unidade, Estabelecimento ou 

Órgão, para a sua proteção. 
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13. Quando for conveniente, um documento pode levar a indicação de: 

[Informação e Contrainformação] 

a. Secreto. 

b. Não classificado. 

c. Confidencial. 

d. Reservado. 

 

14. Orientar-se é determinar a direção de um dos pontos cardeais, a partir da 

qual podem ser encontradas as direções dos restantes. Se se encontrar 

no hemisfério norte, o sol nasce a: [Topografia] 

a. NORTE. 

b. SUL. 

c. ESTE. 

d. OESTE. 

 

15. No sistema de coordenadas militares UTM, os dois primeiros algarismos 

correspondem: [Topografia] 

a. Ao fuso. 

b. À zona. 

c. Ao quadrado de 100 Km de lado. 

d. Ao quadrado de 10 Km de lado. 

 

16. A data de antiguidade do posto de segundo-sargento reporta-se, em 

regra: [EMFAR] 

a. Ao dia 1 de janeiro. 

b. Ao dia em que conclui o curso de formação inicial. 

c. Ao dia 1 de outubro do ano de conclusão do curso de formação 

inicial. 

d. Ao dia em que ingressa no curso de formação inicial. 
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17. A ordem de serviço é redigida pelo chefe da secretaria de comando, 

segundo as indicações: [RGSUE] 

a. Do 2º comandante. 

b. Do comandante. 

c. Do chefe da SOIS. 

d. Do oficial de dia. 

 

18. O dever de sigilo consiste em: [RDM] 

a. Atuar com independência em relação aos interesses em presença 

e em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, das funções 

exercidas. 

b. Assumir uma conduta e uma postura éticas que respeitem 

integralmente o conteúdo dos deveres militares, com aceitação da 

autoria, da responsabilidade dos atos e dos riscos físicos e morais 

decorrentes das missões de serviço. 

c. Guardar segredo relativamente a factos e matérias de que o militar 

tenha ou tenha tido conhecimento, em virtude do exercício das 

suas funções, e que não devam ser revelados, nomeadamente os 

referentes ao dispositivo, à capacidade militar, ao equipamento e à 

atividade operacional das Forças Armadas, bem como, os 

elementos constantes de centros de dados e demais registos sobre 

o pessoal que não devam ser do conhecimento público. 

d. Zelar pelos interesses dos subordinados e dar conhecimento, 

através da via hierárquica, dos problemas de que o militar tenha 

conhecimento e àqueles digam respeito. 

 

19. Entre outros, são deveres especiais do militar: [RDM] 

a. Obediência, tutela e subordinação. 

b. Zelo, lealdade, pontualidade. 

c. Atavio, honestidade e autoridade. 

d. Camaradagem, responsabilidade e sigilo. 
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20. A pena de prisão disciplinar consiste na retenção do infrator, em 

instalação militar, designadamente no quartel ou a bordo do navio: [RDM] 

a. Por um período de um a dez dias. 

b. Por um período de um a trinta dias. 

c. Por um período de dez a trinta dias. 

d. Por um período de um a quinze dias.  
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VERDADEIRO/FALSO 

 

21. A Bandeira Nacional é bipartida horizontalmente em duas cores 

fundamentais, o verde-escuro e o vermelho-escarlate. [Ética e 

Deontologia Profissional] 

 

22. Os órgãos base do exército compreendem unidades, estabelecimentos e 

órgãos. [Ética e Deontologia Profissional] 

 
23. “Trajetória” é a linha curva que o centro de gravidade do projétil descreve 

no espaço, considerando-se mais ou menos tensa, conforme se aproxima 

mais ou menos da linha reta. [Armamento e Tiro] 

 
24. A Espingarda Automática G-3 7,62mm é uma arma ligeira e individual. Se 

tiver o bipé montado, é uma arma coletiva. [Armamento e Tiro] 

 
25. Nas operações de segurança da Espingarda Automática G-3 7,62mm, o 

disparo em seco é efetuado com o comutador de tiro na letra “E”. 

[Armamento e Tiro] 

 
26. A técnica de progressão a adotar pelo militar depende da situação em que 

ele se encontrar, isto é, da probabilidade de contacto com o In. [Técnica 

Individual de Combate] 

 
27. Numa esquadra de atiradores, o Atirador Granadeiro deverá transportar a 

HK-21. [Técnica Individual de Combate] 

 
28. O Comandante de Esquadra de uma Secção de Atiradores deverá ser um 

Sargento ou uma Praça. [Técnica Individual de Combate] 

 

29. Palavras ou grupos difíceis de pronunciar devem ser soletrados durante 

a transmissão, utilizando a expressão de serviço “EU SOLETRO”. 

[Transmissões] 

 
30. O ponto decimal é transmitido ao rádio utilizando a expressão de serviço 

“DÉCIMAL”. [Transmissões] 
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31. A contrainformação é inseparável da informação. [Informação e 

Contrainformação] 

 
32. O grau de classificação RESERVADO é aplicado às matérias cuja 

divulgação a pessoas não autorizadas seria desfavorável para os 

interesses militares da Nação.  [Informação e Contrainformação] 

 
33. No hemisfério norte, a Estrela Polar indica-nos a direção NORTE. 

[Topografia] 

 
34. Não é possível orientarmo-nos por processos expeditos com o Sol 

encoberto. [Topografia] 

 
35. No que respeita às coordenadas geográficas, Portugal está localizado no 

fuso 29. [Topografia] 

 
36. Os serviços são constituídos pelos quadros especiais de Administração 

Militar, Material, Artilharia, Transportes, Pessoal e secretariado, Músicos 

e Corneteiros e Clarins. [EMFAR] 

 
37. A pena de reforma compulsiva é aplicável ao militar nas situações do ativo 

ou da reserva cujo comportamento, pela sua gravidade, se revele 

incompatível com a permanência naquelas situações. [RDM] 

 
38. O militar pode aceitar quaisquer homenagens, ainda que estas não sejam 

autorizadas superiormente.  [RDM] 

 
39. A pena de suspensão de serviço traduz-se no afastamento completo do 

serviço pelo período que for fixado, entre um e noventa dias. [RDM] 

 
40. Todo o pessoal dispensado do serviço pode ser nomeado para qualquer 

serviço de escala, quando o comandante da unidade o julgue de absoluta 

necessidade. [RGSUE] 

 



 PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

CONCURSO DE ADMISSÃO AO 50.º CFS QP 

Nome  Rúbrica 

Posto  NMec/NIP/NII  Nº Candidato  

Prova de Cultura Militar Prova Modelo 

Versão Única 
 

A PREENCHER PELO JÚRI 

Classificação ___________________ Data _____/________/_____ 

Rubrica avaliador _______________ 
Observações: 

ATENÇÃO 
NÃO ESCREVA O SEU NOME OU QUALQUER ELEMENTO QUE O IDENTIFIQUE NOUTRO 
LOCAL DESTA PROVA, SOB PENA DESTA LHE SER ANULADA 

NÃO PREENCHA A ÁREA SOMBREADA. ESTA ÁREA ESTÁ RESERVADA AO JÚRI DO 
CONCURSO. 

 

 

 

 

Coloque X na resposta certa 

21 V F 

22 V F 

23 V F 

24 V F 

25 V F 

26 V F 

27 V F 

28 V F 

29 V F 

30 V F 

31 V F 

32 V F 

33 V F 

34 V F 

35 V F 

36 V F 

37 V F 

38 V F 

39 V F 

40 V F 

Coloque X na resposta certa 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

11 a b c d 

12 a b c d 

13 a b c d 

14 a b c d 

15 a b c d 

16 a b c d 

17 a b c d 

18 a b c d 

19 a b c d 

20 a b c d 


