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Escola Superior de Educação 
Curso Técnico Superior Profissional de  

Serviços de Tecnologia Educativa 
 

Podem ter acesso ao Curso Técnico Superior Profissional de Serviços de Tecnologia Educativa os 

candidatos que se enquadrem nas condições de acesso definidas pelo artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

43/2014 de 18/03 e desde que demonstrem conhecimentos e aptidões correspondentes ao nível de 

ensino secundário nas áreas relevantes definidas para acesso ao CTeSP. 

 

 
Estrutura das provas (n.º 5 do art.º 9.º) do Regulamento de Acesso aos Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais do IPCB – Regulamento n.º 538/2014 de 4 de 
dezembro  

 

As provas são teórico-práticas, sob a forma de prova escrita com itens de escolha 
múltipla e de resposta aberta e produção de um objeto com suporte tecnológico.  
 
Para a realização das provas não é admitido qualquer tipo de consulta. 
 
Duração: 120 minutos cada prova. 

 

 

Referenciais da prova (n.º 5 do art.º 9.º) do Regulamento de Acesso aos Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais do IPCB – Regulamento n.º 538/2014 de 4 de 
dezembro 

 

Prova de Tecnologias de Informação e Comunicação (50%) 

 

• Domínio dos conceitos básicos de Tecnologias de Informação e 

Comunicação designadamente na pesquisa e armazenamento da 

informação  

• Capacidade de construção de um objeto em suporte 

informático/tecnológico (aproximação à imagem e processamento e 

composição de texto); 

• Domínio dos conhecimentos básicos do processo de comunicação 

interpessoal (face to face e a distância) 
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Prova de Português (25%) 
 

• Capacidade de interpretação textual bem como de reflexão crítica, perante 

temas da atualidade portuguesa 

• Descodificação dos contextos de comunicação;  funcionalidade, a forma 

de expressão e o destinatário 

• Produção de textos orais e escritos adequados aos contextos comunicativos 

• Domínio da interpretação da informação, utilizando modelos teóricos que 

permitam, atribuir sentido a dados recolhidos 

• Domínio da língua portuguesa através do conhecimento explícito das suas 

estruturas e funcionamento. 

 

Prova de Matemática (25%) 

• Domínio dos procedimentos matemáticos e estatísticos relativos a: 

classificação de dados; representações gráficas; cálculo de estatísticas; e 

distribuição de amostragem de uma estatística. 

• Domínio de modelos matemáticos simples relativos a situações financeiras 

(modelos financeiros) e situações de sistemas de distribuição (modelos de 

grafos).  

• Capacidade de utilização de calculadora gráfica no tratamento, exploração 

e organização de dados numéricos e na exploração de modelos 

matemáticos 

• Resolução de problemas relativos a situações da vida real, identificando os 

modelos matemáticos que permitem a sua resolução e interpretando os 

resultados no contexto do problema 

• Capacidade de comunicação de conceitos, raciocínios e ideias matemáticas 

com clareza, rigor e fazendo uso de linguagem e simbologia matemática. 

 


