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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL  

EXÉRCITO PORTUGUÊS  

COMANDO DO PESSOAL  

ESCOLA DE SARGENTOS DO EXÉRCITO  

  

 INFORMAÇÃO-PROVA   

Português                                                                                     Junho de 2022  

 

Prova de Aferição de Conhecimentos                                                1.ª e 2.ª Fases  

 

  

O presente documento divulga informação relativa à prova de Aferição de 

Conhecimentos da disciplina de Português para o Concurso de Admissão de Formação 

de Sargentos do Quadro Permanente do Exército, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 

1. Objeto de avaliação. 

2. Caracterização da prova. 

3. Critérios gerais de classificação. 

4. Material. 

5. Duração. 

  

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova de Aferição de Conhecimentos da disciplina de Português tem por referência o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais 

de Português para os 10.º, 11.º e 12.º e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da 

Leitura, da Educação Literária e da Gramática. 

Os itens têm como suporte textos literários (narrativo, dramático, poético) e texto 

não literário. 

A prova mobiliza conhecimentos relativos aos seguintes domínios e conteúdos: 
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Domínios Conteúdos 

 

 

 

Leitura 

-Interpretação de texto; 

-Tema, ideia principal, pontos de vista e universos de referência; 

- Estruturação do texto (partes) e sentido global do texto; 

- Deduções e inferências; 

- Continuidade, progressão temática, coerência e coesão textual 

(repetições; substituição por pronomes, por sinónimos e equivalentes; 

referência por possessivos; conectores; ordenação correlativa de 

tempos verbais). 

 

 

 

 

Educação 

Literária 

-Interpretação de texto; 

- Texto poético: estrofe, verso, refrão, rima, esquema rimático; 

-Texto dramático: ato, cena, fala e indicação cénica; diálogos, 

monólogos e apartes; personagens (diferentes pontos de vista); 

- Narrativa: estrutura; ação; personagens; narrador; espaço; tempo; 

modos de representação;  

-  Estruturação do texto (partes) e sentido global do texto; 

- Deduções e inferências; 

- Recursos expressivos: adjetivação, anáfora, antítese, comparação, 

hipérbole, interrogação retórica, ironia, metáfora, personificação. 

 

 

Gramática 

- Classes de palavras (todas); 

- Modos e tempos verbais (simples e compostos); 

-Funções sintáticas (todas); 

-Frase complexa (coordenação e subordinação); 

-Processos de formação de palavras. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA   

A prova apresenta quatro grupos de itens.  

São avaliadas competências nos domínios da Leitura, da Educação Literária e 

da Gramática.  

Cada grupo inclui um texto, sobre o qual são apresentados itens de seleção 

(escolha múltipla). 

A Prova é cotada para 200 pontos.   

 

 ESTRUTURA DA PROVA:  

 

Grupo Tipologia de itens Número de itens Cotações (em 

pontos) 

I. 

Texto não 

literário 

 

 

Seleção 

 

5 

 

50 

 

II. 

Texto  

narrativo 

 

Seleção 

 

5 

 

50 

 

III. 

Texto  

poético 

Seleção 

 

5 

 

50 

 

IV. 

Texto 

dramático 

 

Seleção 

 

5 

 

50 

  

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios 

específicos de classificação para cada item: 

• A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a única opção correta.  

• São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

uma opção incorreta ou mais do que uma opção.  



Informação Prova de Aferição de Conhecimentos da disciplina de Português  

para o Concurso de Admissão de Formação de Sargentos do Quadro Permanente do Exército 

  

  

  

4 

 

4. 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 de dicionário.   

 

5. DURAÇÃO  

  A prova escrita tem a duração de 50 minutos, a que acresce a tolerância de 20 

 minutos. 

 


