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Teste de Cultura Militar da Prova de Aferição de Conhecimentos

Prova-modelo

Instruções:
1. Coloque o seu Bilhete de Identidade 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.

Escolha múltipla
1. A Esfera Armilar contida na Bandeira Nacional representa: (Ética e
Deontologia Profissionais)
a. O Território da Pátria com os seus campos verdes.
b. O desenvolvimento heráldico da primitiva cruz cristã azul de D.
Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal.
c. A “conceção cosmogónica do mundo de que nós fomos
senhores...”
d. O sangue dos portugueses que há 8 (oito) séculos tem mantido
Portugal independente e livre.

2. O primeiro passo a efetuar nas operações de segurança da Espingarda
Automática G-3 7,62mm, é o seguinte: (ATI)
a. Retirar o carregador.
b. Verificar se a arma está em segurança.
c. Alargar a bandoleira.
d. Dar um tiro em seco.

3. Os tipos de alcances existentes são os seguintes: (ATI)
a. Alcance prático, alcance útil, alcance eficaz e alcance máximo.
b. Alcance próximo, alcance útil, alcance eficaz e alcance máximo.
c. Alcance prático, alcance útil, alcance eficiente e alcance máximo.
d. Todas as respostas anteriores estão erradas.

4. Para camuflar os objetos brilhantes, podemos: (TIC)
a. Aplicar sobre eles tinta baça;
b. Colocar lama sobre eles;
c. Escondê-los;
d. Todas as anteriores estão corretas.

5. A técnica de progressão a adotar pelo combatente depende da situação
em que ele se encontrar, isto é, da probabilidade de contacto com o In.
Esta pode ser de: (TIC)
a. Contacto improvável, contacto provável, contacto iminente e
contacto desenfiado;
b. Contacto improvável, contacto provável, contacto iminente e
contacto efetivo;
c. Contacto improvável, contacto provável, “passo fantasma” e
contacto efetivo;
d. Contacto improvável, contacto provável, próximo e contacto
efetivo;

6. Na preparação de um lanço, o combatente deve responder às seguintes
questões: (TIC)
a. Quando vou? Com quem vou? Para onde vou? Como vou?
b. Para onde vou? Porque vou? Como vou? Quando vou?
c. Para onde vou? Por onde vou? Como vou? Quando vou?
d. Quando vou? Para onde vou? Como vou? O que levo comigo?

7. A palavra SOLDADO soletra-se da seguinte forma (utilizando o alfabeto
fonético): (Transmissões)
a. Sierra, Oscar, Lima, Delta, Alfa, Delta, Oscar.
b. Serra, Oscar, Lima, Delta, Alfa, Delta, Oscar.
c. Solo, Oscar, Lima, Delta, Alfa, Delta, Oscar.
d. Sierra, Oscar, Limão, Delta, Alfa, Delta, Oscar.
8. A expressão de serviço “Escuto” significa: (Transmissões)
a. Pode transmitir para mim.
b. Recebi satisfatoriamente a sua ultima transmissão.
c. Repita a sua ultima transmissão.
d. Todas as respostas anteriores estão erradas.
9. A expressão de serviço “Terminado” significa: (Transmissões)
a. A minha transmissão terminou para si e não preciso de resposta.

b. A minha transmissão terminou para si e preciso de resposta.
c. A minha mensagem terminou para si e preciso de resposta.
d. Todas as respostas anteriores estão corretas.

10. Escolha o meio TPF: (Transmissões)
a. E/R P/PRC-501.
b. P/BLC-101.
c. P/UYC-601.
d. P/PRC-425.

11. A mnemónica TUTELA significa o seguinte: (ICI)
a. Tamanho,

Unidade,

Tempo,

Equipamento,

Localização

e

Tamanho,

Equipamento,

Localização

e

Atividade.
b. Tempo,

Unidade,

Atividade.
c. Tamanho, Unidade, Tempo, Equipamento, Local e Ação.
d. Tutela, Unidade, Tempo, Equipamento, Localização e Atividade.

12. A Segurança Militar divide-se nas seguintes áreas: (ICI)
a. Segurança das Informações e Segurança Pessoal.
b. Segurança das Informações, Segurança Pessoal e Segurança do
material e das instalações.
c. Segurança Pessoal e Segurança do material e das instalações.
d. Segurança das noticias, Segurança Pessoal e Segurança do
material e das instalações.

13. Os graus de classificação de segurança a atribuir às matérias militares
são: (ICI)
a. Muito Secreto, Secreto, Confidencial e Reservado.
b. Extremamente Secreto, Secreto, Confidencial e Reservado.
c. Muito

Secreto,

Secreto,

Confidencial,

Classificação.
d. Sigiloso, Secreto, Confidencial e Reservado.

Reservado

e

Sem

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, qual das seguintes opções é verdadeira: (Topografia)
a. O sol nasce a ESTE.
b. O sol põe-se a ESTE.
c. O sol ao meio dia indica o NORTE.
d. O Sol ao meio dia indica o OESTE.

15. Uma quadrícula de uma Carta topográfica Militar 1:25 000 corresponde a:
(Topografia)
a. 1 (um) quilómetro.
b. 2 (dois) Quilómetros.
c. 500 (quinhentos) metros.
d. Todas as respostas anteriores estão erradas.

16. O tempo mínimo de permanência no posto de segundo-sargento, para
acesso ao posto imediato é o seguinte: (EMFAR)
a. 3 anos;
a. 5 anos;
b. 7 anos;
c. 4 anos.

17. O responsável pela redação da ordem de serviço de uma unidade é:
(RGSUE)
a. O adjunto do comandante;
b. O oficial de dia;
c. O 2º comandante;
d. O chefe da secretaria de comando.

18. Uma das missões atribuídas ao Exército é: (Diretiva Estratégica)
a. Participar na Defesa Militar da Nação;

b. Participar em missões internas no âmbito das Organizações
Internacionais;
e. Executar ações de cooperação técnico-militar;
c. Executa atividades no domínio da cultura, designadamente de
preservação e divulgação do seu arsenal.

19. As munições e os carregadores utilizados pelo pessoal de serviço de
guarda devem estar à carga: (NAT 03.02.05)
a. Do gabinete do comandante da guarda de polícia;
b. Do gabinete do oficial de dia;
c. Do paiol;
d. Da arrecadação de material de guerra.

20. Os carregadores da Espingarda Automática G-3 7,62mm utilizados pelo
pessoal de serviço de guarda são municiados com uma munição de salva
e: (NAT 03.02.05)
a. 14 munições normais;
b. 16 munições normais;
c. 18 munições normais;
d. 20 munições normais;

Verdadeiro/Falso
21. O Estandarte Nacional à guarda das Unidades Militares designa-se por
Bandeira Nacional. (F) (Ética e Deontologia Militares)

22. Os regimentos constituem a unidade base do Exército e integram a
estrutura do aprontamento de forças e do apoio logístico. (V) (Ética e
Deontologia Militares)
23. A Espingarda Automática G-3, 7,62mm, tem um alcance máximo de 3500
metros e um alcance prático de 200 metros. (F) (ATI)

24. A Espingarda Automática G-3 7,62mm é uma arma coletiva porque um só
homem pode tirar dela o máximo rendimento. (F) (ATI)

25. A Espingarda Automática G-3 7,62mm não tem capacidade de executar
tiro automático. (F) (ATI)

26. A granada de mão defensiva tem cor azul. (F) (ATI)
27. Quando um combatente se prepara para camuflar deve usar cores que
sobressaiam ao ambiente que o rodeia. (F) (TIC)

28. Cada secção de atiradores é composta por duas esquadras. Cada
esquadra possui 5 homens. Logo, a secção de atiradores é composta por
10 homens. (F) (TIC):

29. A letra N equivale no alfabeto fonético à palavra Novembro. (F)
(Transmissões)
30. O Emissor Recetor (E/R) P/PRC-425 permite selecionar 400 canais. (V)
(Transmissões)
31. A informação tática é um elemento básico na tomada de decisão em
qualquer situação de combate, e pode ser baseada em notícias. (V) (ICI)

32. Um documento classificado como RESERVADO é limitado a informações,
documentos e materiais que necessitem do mais elevado grau de
proteção. (F) (ICI)

33. No hemisfério norte, a Estrela Polar indica-nos a direção SUL. (F)
(Topografia)

34. A Norte do Equador, ao meio dia, o Sol indica o SUL. (V) (Topografia)

35. As coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) aplicam-se a
qualquer ponto da superfície terrestre. (V) (Topografia)

36. Os sargentos do Exército distribuem-se pelas armas e serviços e por
quadros complementares. (F) (EMFAR)

37. É dever de todos os militares conservarem-se sempre prontos para o
serviço, excetuando-se os períodos de licença. (F) (RDM)
38. O militar não deve abusar da autoridade inerente ao seu posto e função
de Comando, Direção ou Chefia. (V) (RDM)
39. O serviço a cometer aos militares que constituem o efetivo da unidade ou
a esta adidos para todos os efeitos classificam-se em: Serviço orgânico,
serviço diário e serviço externo. (F) (RGSUE)
40. De acordo com a Diretiva Estratégica do Exército 2019-2021, o Exército
é norteado pelos seguintes valores institucionais: DISPONIBILIDADE,
DISCIPLINA,

HONRA,

LEALDADE

E

CORAGEM.

Estratégica)

O Vogal da Comissão de Admissão,

(V)

(Diretiva

