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Programa “GERAL + PORTUGUÊS”  
 

  

A) Introdução  

Na sequência da criação do concurso especial de ingresso para titulares dos cursos de 
dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados pelo Decreto-
Lei nº 11/2020, de 2 de abril de 2020, e estando prevista a realização de provas de 
avaliação dos conhecimentos e competências para efeitos de candidatura ao referido 
concurso , cujo regulamento se encontra publicado em anexo à Portaria nº 150/2020, 
de 22 de junho, no âmbito da participação no referido concurso os Institutos 
Politécnicos do Centro, para o presente ano letivo, decidiram organizar as referidas 
provas através de uma rede, de acordo com o disposto no artigo 13.º-D, do referido  
Decreto-Lei nº 113/2014, de 16 de julho, na sua atual redação atribuída pelo Decreto-
Lei nº 11/2020, de 2 de abril de 2020. 

No âmbito do Acordo assinado entre os seis Institutos Politécnicos que integram a 
Rede Provas Centro, designadamente, o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), 
o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), o Instituto Politécnico da Guarda (IPG),o 
Instituto Politécnico de Leiria (IPL), o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e o Instituto 
Politécnico de Viseu (IPV), resultou a elaboração de provas correspondentes às áreas 
dos cursos de licenciatura para as quais os referidos Institutos Politécnicos definiram 
vagas. 

 

B) Duração da Prova 

As provas terão uma duração total de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma:  

Componente Geral (30 minutos) + Prova Específica (60 minutos), sem intervalo. 

 

1. Componente Geral 

1.1 Objeto de avaliação 

Esta componente permite avaliar as competências relacionadas com a leitura e 
interpretação de textos / tabelas / gráficos, apreciando criticamente o seu conteúdo. 

 

A) Competências 

O aluno deve ser capaz de: 

1. Analisar a organização interna e externa do texto; 
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2. Compreender e interpretar o sentido global do texto e a intencionalidade 
comunicativa; 

 

B) Conteúdos 

1. Texto jornalístico 

2. Documentário 

3. Artigo de divulgação científica 

4. Discurso político 

5. Artigo de opinião 

 

1.2 Bibliografia 

Manuais de Português do Ensino Profissional ou equivalente. 

 

1.3 Estrutura e caracterização 

Esta componente é cotada para 65 pontos e é constituída por duas perguntas que 
estarão relacionadas com uma temática da atualidade onde o aluno deve mostrar 
capacidades de ordenação de acontecimentos e de interpretação. 

A pergunta 1 consistirá na ordenação de acontecimentos apresentados no texto. 

A pergunta 2 consistirá em perguntas de escolha múltipla sobre o texto. 

  

2. Português  

2.1 Objeto de avaliação  

Esta componente visa avaliar conhecimentos e capacidades associados aos referenciais de 
Português dos cursos profissionais de nível secundário, a saber:  
 
  

A) Conhecimentos e Capacidades  

Os conhecimentos e capacidades pressupõem os seguintes aspetos:  

  
• Ler e interpretar textos literários e de outros géneros, apreciando criticamente o seu 

conteúdo;    
• Produzir textos, respeitando as respetivas marcas de género, a coerência textual e a 

correção linguística.  
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B) Conteúdos  

Os conteúdos assentam nos seguintes domínios de referência:  

• Educação literária: obras da literatura nacional/internacional/literatura-mundo; recursos 
estilísticos e seu valor expressivo;    
   

• Leitura/Escrita: géneros textuais (síntese; comentário/exposição sobre um tema e 
apreciação crítica; texto expositivo/argumentativo).  

  
 
2.2 Bibliografia  

As obras literárias indicadas no programa de Português do Ensino Profissional ou equivalente e 
manuais de referência.  
  

2.3 Estrutura e caracterização  

Esta componente integra duas partes constituídas por um conjunto de questões obrigatórias.  

• A PARTE I é composta por 3 questões e visa avaliar as competências de interpretação de texto 
literário e de expressão escrita dos candidatos;  

• A PARTE II é composta por 2 questões e visa avaliar competências de apreciação 
crítica/comentário e de expressão escrita dos candidatos.   

A classificação final desta componente é apresentada na escala de 0 a 135 pontos (PARTE I – 75 
pontos e PARTE II – 60 pontos).   

 

  


