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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL  

EXÉRCITO PORTUGUÊS  

COMANDO DO PESSOAL  

ESCOLA DE SARGENTOS DO EXÉRCITO  

  

  

INFORMAÇÃO-PROVA   

Língua Portuguesa                                                                                  Junho 

de 2020  

 

Prova (…)                                                                                           1.ª e 2.ª Fases  

 

Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 81/2019, de 26 de abril)  

 

  

O presente documento divulga informação relativa à prova de Aferição de  

Conhecimentos da disciplina de Língua Portuguesa para o Concurso de Admissão de 

Formação de Sargentos do Quadro Permanente do Exército, a realizar em 2020, 

nomeadamente:  

 

• Objeto de avaliação  

• Caracterização da prova  

• Critérios gerais de classificação  

• Material  

• Duração  

  

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova de Aferição de Conhecimentos da disciplina de Língua Portuguesa tem 

por referência os documentos curriculares em vigor para os 10.º, 11.º e 12.º anos 

(Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário e Aprendizagens 

Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 
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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 

textos não literários. 

A prova mobilizará conhecimentos de: 

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; 

- Elementos de persuasão; 

- 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 e episódios; personagens (diferentes 
pontos de vista); narrador de 1.ª e de 3.ª pessoa; contextos espacial e 
temporal;  

- Linguagem, estilo e estrutura; 

-Contextualização histórico-literária; 

- Recursos expressivos: aliteração, anáfora, anástrofe, antítese, 
apóstrofe, comparação, enumeração, eufemismo, gradação, 
hipérbato, hipérbole, interrogação retórica, ironia, oxímoro, metáfora, 
metonímia, onomatopeia, perífrase, personificação, pleonasmo, 
sinédoque, sinestesia, adjetivação. 
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Gramática - Classes de palavras (todas); 

- Modos e tempos verbais (simples e compostos); 

-Funções sintáticas (todas); 

-Frase complexa (divisão e classificação de orações coordenadas e 
subordinadas); 

- Frase ativa e frase passiva; 

- Pronome pessoal em adjacência verbal: 

-Arcaísmos e neologismos; 

-Campo lexical e campo semântico; 

-Processos de formação de palavras; 

-Coesão textual; 

-Coerência textual; 

-Dêixis. 

 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA   

A prova apresenta quatro grupos de itens.  

Em todos os grupos se avaliam as competências nos domínios da Leitura, da 

Educação Literária e da Gramática.  

Cada grupo inclui um texto e nele são apresentados itens de seleção (por exemplo, 

Escolha Múltipla). 
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ESTRUTURA DA PROVA:  

Atividade   Tipologia de itens  Número de itens  Cotações   

  

I  

  

Itens de seleção  

(Escolha múltipla) 

5 50 

II Itens de seleção  

(Escolha múltipla) 

5 50 

III  

  
Itens de seleção  
 
(Escolha múltipla) 
 

5  50  

IV   Itens de seleção  

(Escolha múltipla) 

5 50  

  

A Prova é cotada para 200 pontos.   

  

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e 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:  
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––uma opção incorreta;  

––mais do que uma opção.  

 

4. MATERIAL  

 

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  


