
 

 

 

Provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência 

do Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEL dos maiores de 23 anos 

 

Curso Preparação - Prova de Cultura Geral e Domínio da Língua Portuguesa 

Objetivo: 

Apoiar a preparação do candidato para a realização das provas especialmente adequadas 

destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 

anos, para a frequência do Curso de Licenciatura em Enfermagem na ESEL. 

Concretamente, pretende-se desenvolver as competências de leitura e escrita dos 

candidatos, tendo em vista a realização da Prova de Cultura Geral e Domínio da Língua 

Portuguesa.  

Calendário 

22 a 24 de janeiro de 2020 

Horário 

Das 18:00h às 20:00h 

Carga horária: 

Por sessão - 2 horas 

Total - 6 horas 

Local: 

A formação é realizada na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa no Pólo Artur Ravara, 

Parque das Nações, na Av. D. João II, Lote 4.69.01, nos dias e salas: 

Data Sala 

22-01-2020 0.32/0.33 

23-01-2020 Anfiteatro 

24-01-2020 0.32/0.33 

Inscrição: 

A inscrição no curso é feita simultaneamente com a candidatura junto dos serviços 

administrativos da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, no Pólo Calouste Gulbenkian. 

A inscrição e frequência do curso têm o custo de 45 € conferem a certificação de frequência 

(aos participantes que tenham frequentado pelo menos 80% da carga horária). 

O curso só terá lugar se houver um mínimo 15 participantes. 

Prazo limite - 20 de janeiro de 2020. 

Lisboa, 16 de dezembro de 2020 

O Presidente do Júri 

Edmundo Sousa 



 

 

 

Provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência 

do Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEL dos maiores de 23 anos 

 

Conteúdos Programáticos 

Cultura Geral e Domínio da Língua Portuguesa 

1. Leitura  

 

1.1. Compreensão de informação explícita e implícita no texto. 

1.2. Reorganização da informação. 

1.3. Realização de inferências. 

1.4. Identificação de mecanismos de coesão e coerência. 

 

1.1.  

2. Escrita 

   

2.1. Estratégias discursivas e linguísticas para produção de argumentação e de contra-

argumentação. 

2.2. Coesão e coerência textuais. 

2.3. Correção gramatical. 

 

 


