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1. Âmbito e Fundamentos
O Regulamento das Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade dos
Titulares de Diploma de Especialização Tecnológica para a Frequência do Ensino Superior na
Escola Superior de Educação de Lisboa prevê a realização de uma prova escrita.

O presente documento tem por objetivo fixar a estrutura, cotação e critérios de
correção da referida prova.
2. Objeto de avaliação
A prova escrita incidirá sobre temas da atualidade social, cultural, nacional ou
internacional, e destina-se a avaliar a cultura geral do candidato e a sua capacidade de
interpretação, exposição e expressão.
Esta prova tem apenas uma época e uma chamada.
3. Duração da prova
Para a realização da prova, os candidatos dispõem de um período de 2 horas e trinta
minutos, seguido de 30 minutos de tolerância.
4. Estrutura da prova
A prova encontra-se organizada em três grupos, que incidem sobre diferentes
competências:
Grupos
Grupo I
Grupo II
Grupo III

Domínios
Cultura Geral
Leitura
Escrita

Grupo I – Cultura Geral
O Grupo I inclui um conjunto de questões de resposta múltipla que incidem sobre
temas da atualidade social e cultural, nacional ou internacional.
Grupo II – Leitura
O Grupo II inclui um ou mais textos, com questões que visam avaliar a competência de
leitura do candidato e a sua capacidade para convocar conhecimento linguístico para a
compreensão de texto.
Grupo III – Escrita
O Grupo III envolve a produção de um texto de opinião sobre um tema da atualidade
social e cultural, nacional ou internacional. O texto a produzir envolve
predominantemente uma sequência textual argumentativa e é orientado quanto ao
tema e à extensão (deve ter cerca de 300 palavras).
O tema a desenvolver será um de entre os seguintes:
- Educação
- Artes
- Intervenção Social
5. Cotações da prova
Grupos

Cotação
(0 a 20 valores)

Grupo I
Grupo II
Grupo III

8 valores
6 valores
6 valores

6. Critérios de correção da prova
Consultar matriz em anexo.
7. A prova é realizada de acordo com a grafia prevista no Acordo Ortográfico de 1990.

