
Regulamento específico de ingresso no curso Técnico Superior Profissional  

de Animação Turística e do Património Cultural e Natural 

 

Artigo 1º 
Âmbito 

Ao abrigo do disposto no artigo 5º do regulamento dos Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais do IPG, o presente regulamento estabelece as condições de ingresso, âmbito e 

estrutura da prova de avaliação de capacidade dos candidatos ao curso Técnico Superior 

Profissional de Animação Turística e do Património Cultural e Natural 

Artigo 2º 
Condições de Ingresso 

1. Podem ingressar no curso referido no artigo 1º os candidatos que reúnam as 

condições de acesso previstas no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 43/2014 de 18 de março, 

e que, no âmbito do ensino secundário ou equivalente que frequentaram, tenham 

obtido aprovação nas disciplinas de Geografia ou História ou Português1  

2. Considera-se que obteve aprovação na disciplina o candidato que tenha obtido 

classificação interna igual ou superior a 10 valores na escala de 0 a 20, obtida nos 

termos específicos da modalidade de ensino frequentada. 

 
Artigo 3º 

Prova de avaliação de capacidade 
O ingresso dos candidatos, abrangidos pela alínea c) do nº 1 do artigo 4º do Regulamento dos 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais do IPG, é condicionado à aprovação numa prova de 

avaliação de capacidade cuja estrutura e referenciais constam em documento próprio. 

 
Artigo 4º 

Dúvidas e Omissões 
Os casos omissos e as dúvidas de interpretação serão resolvidos por despacho do Presidente 

do IPG, podendo ouvir, se necessário, os órgãos da escola. 

 

                                                           
1
 Consideram-se englobadas as várias designações usadas no ensino secundário ou equivalente. 



Estrutura e referenciais da prova de avaliação de capacidade para ingresso  
no TeSP de Animação Turística e do Património Cultural e Natural 

Prova de Português1 

1- Âmbito da(s) prova(s)  

A prova de Língua Portuguesa só poderá incidir sobre conhecimentos que façam parte 

dos programas aprovados para essa disciplina do ensino secundário ou equivalente. 

 

2- Tipo de prova 

Escrita 

 

3- Estrutura da Prova  

Um teste escrito com a duração de cento e vinte minutos, consistindo a primeira parte 

na leitura e compreensão de um texto, verificada através de respostas de escolha 

múltipla ou verdadeiro ou falso; a segunda, no domínio de conhecimentos gramaticais 

da Língua Portuguesa e, a última, na elaboração de um texto expositivo e/ou 

argumentativo. 

 

4- Referenciais 

Estabelece-se que a prova de Português incida sobre: 

Leitura/compreensão 

Objetivo: construir e interpretar o sentido de textos escritos; 

Gramática 

Objetivo: refletir sobre as regras de funcionamento da língua, identificando os 

elementos formais básicos nos planos lexical, morfológico, sintático e semântico. 

Conteúdos: 

- Formação de palavras 

- Neologia  

- Relações entre as palavras 

- Campo lexical  

- Polissemia  

- Divisão e classificação de orações/ frases  

- Funções sintáticas  

- Pontuação  

- Coesão e coerência textuais 

- Recursos estilísticos  

Expressão escrita 

Objetivo: produzir textos de várias tipologias, nomeadamente expositivo e 

argumentativo 

  

                                                             
1 Consideram-se englobadas as várias designações usadas no ensino secundário ou equivalente. 



5- Avaliação 

Consideram-se aprovados os candidatos que obtenham classificação igual ou superior a 

9,5 pontos na escala de 0 a 20. 

A prova centra-se na avaliação de três domínios: 

Grupo 1 - Leitura e compreensão de texto 

– Texto literário ou não literário, seguido de um questionário. 

Grupo 2 - Gramática da Língua Portuguesa 

– Aspetos da estrutura e do funcionamento da língua (questões lexicais, 

morfológicas, sintáticas e/ou semânticas). 

Grupo 3 – Redação de um texto expositivo e/ou argumentativo. 

– Texto sobre um tema da atualidade e/ou da cultura portuguesa com uma 

extensão de 250 a 350 palavras. 

 

Cotações 

A prova será classificada numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores. 

A classificação distribui-se da seguinte forma: 

Grupo 1 – 7 valores 

Grupo 2 – 6 valores 

Grupo 3 – 7 valores 

 

Duração da Prova 

120 minutos 
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