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DESPACHO-IPVC-P-5/2008 

 

MATÉRIAS A QUESTIONAR NAS PROVAS DE CONHECIMENTOS E SPECÍFICOS 

NO ÂMBITO DO DL N.º 64/2006, DE 21 DE MARÇO, E POND ERAÇÃO ATRIBUÍDA 

A CADA ELEMENTO DE AVALIAÇÃO 

(ESTG) 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 e 5 do artigo 7º do Regulamento das provas 

especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos cursos 

superiores do IPVC dos maiores de 23 anos, e sob proposta do conselho científico da ESTG, 

determino: 

 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 

 

I 

Matérias sobre que incidirá cada uma das provas de conhecimentos específicos 

 

1 – Para o acesso ao curso de Turismo  é exigida uma prova de Língua e Cultura 

Portuguesa , que visa essencialmente avaliar as competências dos candidatos ao nível da 

leitura e compreensão, do funcionamento da língua e da expressão escrita. 

 

Língua e Cultura Portuguesa 

 

Conteúdos programáticos e competências 

1. Análise e compreensão textual 

2. Selecção de informação e síntese 

3. Processos de coesão e coerência textuais/discursivas 

4. Articulação sintáctica, pontuação e ortografia 

5. Desenvolvimento de uma argumentação subordinada à temática da obra “Viagens da 

Minha Terra” de Almeida Garrett 

 

Estrutura da prova 

Grupo I – Análise e resumo de texto informativo-expositivo 

Grupo II – Identificação, correcção ou produção de estruturas linguísticas 

Grupo III – Dissertação breve sobre um tema a partir de uma citação 
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Na correcção da prova será tida em especial consideração a forma como o discurso é 

estruturado e a qualidade da expressão linguística. 

 

Bibliografia  

Cunha, C. e Cintra, L. F. (1985). Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: 

Edições João Sá da Costa. 

Dias. D. et al. (2006). Em Português? Claro! Porto: Porto Editora. 

Estrela, E. et al. (2003). Saber Escrever Saber Falar. Lisboa: Dom Quixote. 

Moreira, V. e Pimenta, H. (2007). Preparação para o Exame Nacional 2007 - Português 12.º 

Ano. Porto Editora. 

Nascimento, Z. e Pinto, J.M.C. (2003). A Dinâmica da Escrita. Lisboa: Plátano Editora. 

Oliveira, L. e Sardinha L. (2006). Saber Português Hoje. Lisboa: Didáctica Editora. 

 

 

2 – Para acesso aos cursos de Engenharia e Gestão  é exigida uma prova de Cultura 

Matemática : 

Cultura Matemática 

 

Objectivos 

Esta prova pretende avaliar a competência matemática dos candidatos, ao nível das 

capacidades e conhecimentos matemáticos: 

 

a) Capacidades 

• Comunicar matematicamente (interpretação e expressão de ideias matemáticas) 

• Raciocinar com base em conhecimentos matemáticos 

 

b) Conhecimentos matemáticos 

• Ao nível do conhecimento matemático, a prova incide em três áreas obrigatórias  

Estatística e Probabilidades; Funções; e Geometria no plano e no espaço e uma 

opcional : Trigonometria ou Sucessões. 

 

o Estatística e Probabilidades 

Interpretação de tabelas de dados; Medidas de localização e escala (média, mínimo, 

máximo, amplitude, desvio padrão). 
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Experiência aleatória; conjunto de resultados; acontecimento como subconjunto. 

Probabilidade: definição e suas propriedades. Cálculo da probabilidade de um 

acontecimento. Definição axiomática de probabilidade e propriedades elementares. 

Probabilidade condicionada. Acontecimentos independentes. 

o Estudo de funções  

Funções polinomiais e racionais: domínios, limites, continuidade, derivadas, 

determinação dos zeros, valores máximos e mínimos, representação e interpretação 

de gráficos. 

o Geometria no plano e no espaço 

Equação vectorial, equação reduzida e equação cartesiana da recta. Equação 

cartesiana do plano definido por um ponto e por um vector normal. 

o Trigonometria 

Funções seno, co-seno e tangente: definição; variação no círculo trigonométrico; 

expressão geral das amplitudes com o mesmo seno, co-seno ou tangente; 

propriedades e derivadas destas funções. 

o Sucessões 

Determinação do termo geral;  

Estudo intuitivo da monotonia e limitação;  

Progressões geométricas e aritméticas: termo geral e soma de n termos 

consecutivos. 

 

Bibliografia  

Manuais escolares de Matemática (A) do ensino secundário. 

 

Critérios de correcção/classificação 

Na classificação da prova serão tidos em consideração os seguintes critérios: 

• Clareza na expressão das ideias matemáticas (30%). 

• Correcção dos conhecimentos matemáticos envolvidos (30%). 

• Adequação de raciocínios na resolução de problemas (40%). 

 

A prova é classificada na escala de 0 a 20 valores , tendo cada uma das quatro áreas que 

constituem a prova a mesma cotação (5 valores). 

 

 

3 – Para acesso aos cursos:  

a) Design do Produto  
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  b) Design de Ambientes 

  c) Cerâmica Artística  

é exigida uma prova de desenho : 

Desenho 

 

Caracterização da prova 

A prova tem como objectivos gerais: 

- Avaliar o domínio dos elementos de estruturação da forma, seus valores expressivos e 

possibilidades de interpretação. 

- Avaliar capacidades de observação, proporção, análise e composição das formas, sentido 

harmónico e organização de planos. 

 

Critérios de avaliação 

O exame constará de provas de desenho onde se avaliará: 

1 – O nível de observação, interpretação e registo do real; 

2 – O nível de expressão e utilização das potencialidades dos suportes, materiais riscadores e 

técnicas de expressão. 

 

Material necessário para o exame: 

- 4 folhas de papel cavalinho A3 

- Materiais riscadores diversos 

- Pincéis 

- Guaches 

- Lápis 

- Borracha 

 

Obs. O aluno poderá levar para a sala de exame materiais de diversa índole, (papéis de cor, 

autocolantes) que considere indispensável para a execução do exercício de expressão 

individual.  

 

II 

Ponderação atribuída a cada elemento de avaliação ( entrevista e prova de 

conhecimentos) 

 

1 – Entrevista : consiste na apreciação do currículo escolar e profissional e na avaliação das 

motivações, tendo como peso na nota final, 30 e 20 %, respectivamente. 
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Currículo escolar e profissional (30%) 

1. Habilitações profissionais; 

2. Formação profissional não conferente de grau; 

3. Experiência profissional na área do(s) curso(s) pretendido(s); 

4. Outra experiência profissional; 

5. Habilitações académicas; 

6. Formação académica não conferente de grau; 

7. Competências linguísticas em língua portuguesa; 

8. Competências linguísticas em línguas estrangeiras; 

9. Participação cívica, cultural e social na comunidade; 

10. Produções, publicações. 

 

Motivação do candidato (20%) 
O candidato deve apresentar-se à entrevista com uma carta de motivação  redigida 

em documento próprio [Disponível para download ou nos locais de inscrição]. 

1. Relevância do curso no projecto pessoal; 

2. Proximidade geográfica da sua área de residência/trabalho; 

3. Conhecimento do curso e da Escola onde o mesmo é oferecido; 

4. Conhecimento da área profissional do curso, de actividades relacionadas com o 

curso e das saídas profissionais do mesmo. 

 

2 – Provas de conhecimentos específicos  – 50% 

 

Obs.: Não está prevista a realização de provas orais. 

 

 

Viana do Castelo, 04 de Abril de 2008. 

 

 

O Presidente do IPVC, Rui Teixeira 


