
Prova de Acesso de Estudante Internacional da Escola Superior de Comunicação Social 
 
Prova Prática de Geometria Descritiva 
 
Duração:150 minutos. 
Prova sem consulta. 
______________________________________________________________________ 
 
No cabeçalho, utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Nas respostas aos itens, utilize apenas 
lápis de grafite ou lapiseira.  
Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve apagar aquilo que pretende que não seja classificado.  
Escreva de forma legível a numeração dos itens, bem como as respetivas respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam 
ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  
Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se apresentar mais do que uma resposta a um mesmo item, apenas é classifi-
cada a resposta apresentada em primeiro lugar.  
Resolva apenas um item em cada folha de prova. 
Utilize a face das folhas de prova que tem impresso o retângulo de identificação.  
As coordenadas apresentadas no enunciado estão expressas em centímetros e são indicadas pela seguinte ordem: abcissa; 
afastamento; cota.  
Os ângulos dados, relativos a retas ou a planos, são medidos no 1º diedro. Desenhe em tamanho natural, sem reduzir nem 
ampliar as medidas dadas.  
Na resolução dos problemas, respeite os dados e indique as notações necessárias para identificar os processos de resolução 
utilizados e as soluções gráficas pedidas.  
Desenhe com rigor, respeitando as adequadas diferenciações relativas aos vários tipos de traço. Enquadre bem o desenho na 
área útil da folha de resposta. 
As cotações dos itens encontram-se no indicadas em cada secção. 
______________________________________________________________________ 
 
 
1. Interseção de Planos. (5 valores)   
Determine as projecções da reta de intersecção i do plano de rampa α  com o plano topo β, 
com base nas seguintes indicações: 
- O plano α de rampa  é definido pelo ponto A (0,0,3), e pelo ponto B(0,0,5) 
- O plano β de topo e o seu traço frontal faz 45º (abertura para a esquerda) 
 
 
 
2. Distância entre planos paralelos. (5 valores)   
Identifique a distância em verdadeira grandeza entre dois planos  φ e χ, considerando que o 
plano φ está definido pelos pontos A(4,4,2) e B(5,5,1), e o traço horizontal de χ faz um ângulo 
de 45º com o eixo x, abertura para a esquerda. E intercepta o eixo de x na abcissa -5. 
 
 
 
3. Determine as projecções e a verdadeira grandeza da secção produzida pelo plano de topo r 
numa pirâmide quadrangular. (5 valores)  
Dados: 
- O plano de topo faz 60º (abertura para a direita) com o plano horizontal. E intercepta o plano 
horizontal num ponto de abcissa 1. 
- A pirâmide quadrangular regular [A,B,C,D], assente no plano horizontal e cujo ponto A tem  
(2,2,0) e o ponto (-2,4,0). Tenha presente que o segmento AB é uma diagonal da base, e a 
pirâmide tem altura de 5. 
 
 
 
4. Construa uma representação axonométrica ortogonal de uma forma tridimensional compos-
ta por um cilindro e um cubo. (5 valores)  
Utilize como referência os seguintes dados: 



 
Sistema axonométrico: 
-Dimetria: a projecção do eixo y faz ângulos de 125º, e de 110º com as projecções dos eixos x 
e z, respectivamente. 
(Nota - Considere os eixos orientados em sentido directo: o eixo z, vertical, orientado positi-
vamente, de baixo para cima, e o eixo x, orientado positivamente, da direita para a esquerda). 
 
Sólidos: 
-Têm um eixo comum contido numa recta vertical. 
 
Cilindro: Com diâmetro de 5 e altura de 6, com a base sobre o plano xy. 
 
Cubo: A base inferior do cubo está inscrita no circulo que define a base superior do cilindro, 
sabendo que as arestas coincidem com esse mesmo circulo. Duas das faces verticais do cubo 
fazem um ângulo de 30º com z,y. 



Escola	  Superior	  de	  Comunicação	  Social	  do	  Instituto	  Politécnico	  de	  Lisboa	  
ESTUDANTE	  INTERNACIONAL	  

	  
Prova	  Teórica	  de	  Avaliação	  de	  História	  Contemporânea	  

Prova	  modelo	  
	  
	  

Duração:	  120	  minutos	  
	  
Prova	  sem	  consulta.	  
	  
Estrutura:	  a	  prova	  inclui	  dois	  grupos:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grupo	  I:	  respostas	  sucintas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grupo	  II:	  respostas	  desenvolvidas	  
	  
Cotações:	  Grupo	  I-‐	  3X3	  valores	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Grupo	  II-‐	  2x5,5	  valores	  
	  	  	  	  	  	  
	  
Grupo	  I	  

	  
1. “A	  Revolução	  Russa	  é	  o	  acontecimento	  mais	   importante	  da	  Guerra	  Mundial”.	  

(Rosa	   Luxemburgo,	  A	   revolução	   russa.	   Lisboa:	   Ulmeiro,	   1975).	   Concorda	   com	  
esta	  afirmação?	  
	  

2. Explique	   o	   que	   foi	   a	   Sociedade	   das	   Nações	   e	   quais	   os	   motivos	   para	   o	   seu	  
fracasso.	  
	  

3. Enuncie,	  sumariamente,	  as	  principais	  características	  do	  Estado	  Novo	  Salazarista	  
	  
	  
	  
Grupo	  II	  

	  	  
4. Lei	  atentamente	  e	  comente	  o	  seguinte	  texto:	  

“Os	  45	  anos	  que	  vão	  do	  lançamento	  das	  bombas	  atómicas	  até	  o	  fim	  da	  União	  
Soviética,	  não	  foram	  um	  período	  homogéneo	  único	  na	  história	  do	  mundo.	  (...)	  
dividem-‐se	  em	  duas	  metades,	  tendo	  como	  divisor	  de	  águas	  o	  início	  da	  década	  



de	  70.	  Apesar	  disso,	  a	  história	  deste	  período	  foi	  reunida	  sob	  um	  padrão	  único	  
pela	   situação	   internacional	   peculiar	   que	   o	   dominou	   até	   a	   queda	   da	   URSS:	   o	  
contante	   confronto	   das	   duas	   superpotências	   que	   emergiram	   da	   Segunda	  
Guerra	  Mundial	   na	   chamada	   «Guerra	   Fria»”.	   (HOBSBAWM,	   Eric	   J.,	   A	   Era	   dos	  
Extremos.	  Lisboa,	  Editorial	  Presença,	  1994)	  
	  

5. Lei	  atentamente	  e	  comente	  o	  seguinte	  texto:	  
“Aqui	   Posto	   de	   Comando	   do	   Movimento	   das	   Forças	   Armadas.	   As	   Forças	  
Armadas	  Portuguesas	  apelam	  para	  todos	  os	  habitantes	  da	  cidade	  de	  Lisboa	  no	  
sentido	   de	   recolherem	   a	   suas	   casas	   nas	   quais	   se	   devem	   conservar	   com	   a	  
máxima	  calma.	  Esperamos	  sinceramente	  que	  a	  gravidade	  da	  hora	  que	  vivemos	  
não	   seja	   tristemente	   assinalada	   por	   qualquer	   acidente	   pessoal	   para	   o	   que	  
apelamos	  para	  o	  bom	  senso	  dos	  comandos	  das	  forças	  militarizadas	  no	  sentido	  
de	  serem	  evitados	  quaisquer	  confrontos	  com	  as	  Forças	  Armadas.	  Tal	  confronto,	  
além	   de	   desnecessário,	   só	   poderá	   conduzir	   a	   sérios	   prejuízos	   individuais	   que	  
enlutariam	  e	  criariam	  divisões	  entre	  os	  portugueses,	  o	  que	  há	  que	  evitar	  a	  todo	  
o	  custo.	  […]”	  (Primeiro	  Comunicado	  do	  MFA,	  25	  de	  Abril	  de	  1974)	  

	  	  	  	  	  	  	  



Prova de Acesso e Ingresso do Estudante Internacional a Ciclos de Estudos de 
Licenciatura na Escola Superior de Comunicação Social 

 

Prova Teórica de Avaliação de História da Cultura e das Artes Visuais 

Prova-Modelo 

(Prova sem consulta) 

 

1. (6 valores) – Comente o seguinte texto, explicando a noção de ready-made e 
enquadrando-a numa caraterização detalhada do movimento do Dadaísmo: 

“É muito difícil escolher um objecto porque depois de quinze dias começa-se a gostar 
dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa de uma indiferença tal, que não 
se tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na 
indiferença visual, e ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto” 

Marcel Duchamp, Engenheiro do Tempo Perdido, Lisboa, Assírio & Alvim, 1990. 

2. (6 valores)  

No contexto do Expressionismo Abstrato, a pintura era considerada o meio de expressão 
de uma força inconsciente. Explique de que modo é que a Pop Art se demarca desta 
perspetiva abrindo uma via alternativa para a arte dos anos 60. Na sua resposta deve 
descrever detalhadamente as caraterísticas da Pop Art, ilustrando-as através de 
exemplos. 

 

3. (8 valores) – Desenvolva dois dos seguintes temas: 

a) As inovações técnicas e as principais temáticas da pintura Renascentista. 

b) O Neoclassicismo e o Iluminismo. 

c) O triunfo da emoção na arte do Romantismo. 

d) As três fases do Cubismo. 

e) A importância do sonho e da imaginação na arte Surrealista. 

f) A arte enquanto acontecimento: Happening, Performance e Body Art. 

  



Prova Teórica de Avaliação de História da Cultura e das Artes Visuais. 

Matérias sobre as quais incidirá a prova: 

1. A cultura e a arte da Antiguidade Clássica. 

1.1. A cultura e a arte Grega. 

1.2. A cultura e a arte Romana.  

2. A cultura e a arte da Idade Média. 

2.1. A cultura e as artes Cristãs Medievais. 

2.2. A arte Muçulmana em território europeu. 

2.3. A arte Gótica. 

3. Da cultura e da arte Renascentista ao Barroco. 

3.1. A cultura e a arte do Renascimento. 

3.2. A cultura da corte e a arte Barroca. 

4. O Iluminismo e as artes do século XVIII. 

4.1. A cultura das Luzes. 

4.2. A arte Rococó. 

4.3. A arte Neoclássica. 

5. A cultura e a arte do século XIX. 

5.1. A cultura do indivíduo e da natureza. 

5.2. A arte Romântica. 

5.3. O Realismo. 

5.4. A arte Impressionista e Pós-Impressionista. 

6. A cultura e a arte da 1ª metade do século XX. 

6.1. Os novos meios de informação e comunicação e a cultura de massas. 

6.2. A atitude Modernista e as artes do século XX até ao final da II Guerra 
Mundial. 

7. A cultura e a arte contemporânea. 

7.1. O mundo global e a cultura digital. 

7.2. As artes na 2ª metade do século XX. 



Prova	  de	  Acesso	  aos	  Cursos	  de	  Licenciatura	  da	  Escola	  Superior	  de	  Comunicação	  Social	  
para	  Estudante	  Internacional	  

	  

Prova	  Teórica	  de	  Avaliação	  de	  Matemática	  

Prova-‐Modelo	  

	  

Duração:	  90	  minutos	  	  
Prova	  sem	  consulta	  
Prova	  sem	  o	  uso	  de	  máquina	  de	  calcular	  
	  
	  
1. Considera	  a	  variável	  aleatória	  	  X	  “número	  de	  vogais	  por	  linha”.	  Com	  base	  nestes	  versos	  de	  José	  

Luís	  Peixoto,	  
devagar,	  o	  tempo	  transforma	  tudo	  em	  tempo.	  	  
o	  ódio	  transforma-‐se	  em	  tempo,	  o	  amor	  	  
transforma-‐se	  em	  tempo,	  a	  dor	  transforma-‐se	  	  
em	  tempo.	  	  
	  
os	  assuntos	  que	  julgámos	  mais	  profundos,	  	  
mais	  impossíveis,	  mais	  permanentes	  e	  imutáveis,	  	  
transformam-‐se	  devagar	  em	  tempo.	  	  
	  

a) Elabore	  o	  quadro	  de	  distribuições	  de	  frequências	  relativas	  e	  absolutas.	  (1	  valor)	  
b) Em	   média	   quantas	   vogais	   há	   por	   linha?	   (Apresente	   apenas	   a	   expressão,	   não	   faça	   os	  

cálculos.)	  (1	  valor)	  
c) Indique	  o	  mínimo,	  o	  máximo,	  a	  moda	  e	  a	  mediana.	  (1	  valor)	  

	  
2. Seja	  Ω	  o	  espaço	  de	   resultados	  associado	  a	  uma	  certa	  experiência	  aleatória.	  Sejam	  A	  e	  B	  dois	  

acontecimentos	  (A	  C	  Ω	  e	  B	  C	  Ω).	  Sabendo	  	  que:	  
•	  	  P	  (B)	  =	  1/2	  
•	  	  P	  (A	  ∩	  B)	  	  =	  5/16	  
•	  	  P	  (A	  ∩	  𝐵)	  =	  1/4	  

determine	  P	  (	  A).	  (2	  valores)	  
	  
	  



3. Pretende-‐se	  escolher	  3	  alunos	  para	  pertencerem	  a	  3	  órgãos	  de	  gestão	  da	  ESCS,	  dentre	  os	  45	  
novos	   alunos.	   De	   quantas	   maneiras	   diferentes	   é	   que	   se	   pode	   fazer	   a	   escolha?	   (Apresente	  
apenas	  a	  expressão,	  não	  faça	  os	  cálculos.)	  (2	  valores)	  
Observação:	  Nenhum	  aluno	  pode	  pertencer	  simultaneamente	  a	  2	  órgãos.	  
	  

4. Considere,	  em	  C,	  conjunto	  dos	  números	  complexos,	  z	  =	   5	  +2i,	  
a) Determine	  os	  números	  reais	  a	  e	  b,	  de	  modo	  que:	  	  aZ	  +bi	  =	   5.	  (1.5	  valores)	  
b) Calcule	   𝑍 !. 𝑖!!.	  (1.5	  valores)	  

	  
5. Considere	  a	  função	  f,	  de	  domínio	  R,	  definida	  por	  

	  

𝑓 𝑥 =
2𝑥 − 𝑥! + 𝑘        𝑠𝑒  𝑥 ≤ 0
𝑠𝑒𝑛  𝑥
𝑡𝑔  𝑥                               𝑠𝑒  𝑥 > 0 	  

	  
Determine	  	  k,	  	  de	  modo	  que	  a	  função	  f	  seja	  contínua	  em	  	  x=0.	  (2	  valores)	  
	  

6. Considere	  a	  função	  g,	  de	  domínio	  R\{-‐3},	  definida	  por	  𝑔 𝑥 = 𝑥. 𝑒     
!

!!!	  
a) Estude	  a	  função	  g	  quanto	  à	  monotonia.	  (1.5	  valores)	  
b) Estude	   a	   função	  g	   quanto	   à	   existência	   de	   assíntota	   vertical	   do	   seu	   gráfico	   e,	   caso	   exista,	  

indique	  uma	  equação	  dessa	  assíntota.	  (1.5	  valores)	  
	  
7. Para	   anunciar	   no	   quadro	   de	   anúncios	   de	   uma	   determinada	   loja	   é	   necessário	   preencher	   um	  

formulário.	  Depois	  destaca-‐se	  o	  quadrado	  referente	  ao	  anúncio	  e	  afixa-‐se	  no	  quadro.	  O	  quadro	  
tem	  1m	  de	  largura	  e	  1,5m	  de	  comprimento,	  e	  o	  quadrado	  tem	  de	  lado	  10cm.	  	  
a) Há	   120	   anúncios	   para	   colocar	   no	   quadro.	   Será	   necessário	   adquirir	   um	   novo	   quadro	   de	  

anúncios?	  (1.5	  valores)	  
b) No	   máximo	   quantos	   anúncios	   podem	   ser	   colocados	   em	   simultaneo	   no	   quadro,	   sem	   que	  

nenhum	  fique	  sobreposto?	  (1.5	  valores)	  
	  

8. Um	   corneto	   tem	   aproximadamente	   12cm	   de	   altura	   e	   o	   círculo	   que	   o	   tapa	   tem	   !  
!
	   cm	   de	  

diametro.	  Estime	  o	  volume	  de	  gelado	  que	  este	  corneto	  tem.	  (2	  valores)	  
	  

	  



Formulário

	  



ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Concurso especial de acesso aos cursos de licenciatura da ESCS para estudantes internacionais 

Prova-modelo de Português  
 
 
Duração: 120 minutos.  
Prova sem consulta.  
No final da prova deverá devolver o enunciado. 
 
Um dos principais fatores de ponderação na classificação das suas respostas é a respetiva adequação às 
normas gramaticais da língua portuguesa (ortografia, pontuação, construção frásica, propriedade 
vocabular). Redija-as, portanto, de forma cuidada. 
 

 
Nome_____________________________________________________________________________ 
 

I 
[8 valores] 

Leia atentamente o seguinte excerto de Memorial do Convento, de José Saramago, e responda às perguntas. 
 

D. João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, D. Maria Ana Josefa, 

que chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não 

emprenhou. Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha, provavelmente, tem a madre 

seca, insinuação muito resguardada de orelhas e bocas delatoras e que só entre íntimos se confia. Que 

caiba a culpa ao rei, nem pensar, primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres sim, 

por isso são repudiadas tantas vezes, e segundo, material prova, se necessária ela fosse, porque abundam 

no reino bastardos da real semente e ainda agora a procissão vai na praça. Além disso, quem se extenua a 

implorar ao céu um filho não é o rei, mas a rainha, e também por duas razões. A primeira razão é que um 

rei, e ainda mais se de Portugal for, não pede o que unicamente está em seu poder dar, a segunda razão 

porque sendo a mulher, naturalmente, vaso de receber, há de ser naturalmente suplicante, tanto em 

novenas organizadas como em orações ocasionais. Mas nem a persistência do rei, que, salvo dificultação 

canónica ou impedimento fisiológico, duas vezes por semana cumpre vigorosamente o seu dever real e 

conjugal, nem a paciência e humildade da rainha que, a mais das preces, se sacrifica a uma imobilidade 

total depois de retirar-se de si e da cama o esposo, para que se não perturbem em seu gerativo 

acomodamento os líquidos comuns, escassos os seus por falta de estímulo e tempo, e cristianíssima 

retenção moral, pródigos os do soberano, como se espera de um homem que ainda não fez vinte e dois 

anos, nem isto nem aquilo fizeram inchar até hoje a barriga de D. Maria Ana. Mas Deus é grande.  

[…] 

Por enquanto, ainda el-rei está a preparar-se para a noite. Despiram-no os camaristas, vestiram-no 

com o trajo da função e do estilo, passadas as roupas de mão em mão tão reverentemente como relíquias 

de santas que tivessem trespassado donzelas, e isto se passa na presença de outros criados e pajens, este 

que abre o gavetão, aquele que afasta a cortina, um que levanta a luz, outro que lhe modera o brilho, dois 



que não se movem, dois que imitam estes, mais uns tantos que não se sabe o que fazem nem por que 

estão. Enfim, de tanto se esforçarem todos ficou preparado el-rei, um dos fidalgos retifica a prega final, 

outro ajusta o cabeção bordado, já não tarda um minuto que D. João V se encaminhe ao quarto da rainha. 

O cântaro está à espera da fonte.  

 
1. Através da leitura deste texto percebe-se que, na época em causa, homem e mulher são objeto de 
representações sociais distintas. Explicite essas diferenças (use palavras suas). [2 valores] 

2. São duas as razões invocadas para justificar que se atribua a infertilidade do casal real à rainha, e também 
duas para justificar que seja só esta a pedir aos céus um filho. Explique em que consistem estas últimas 
razões (use palavras suas). [2 valores] 

3. Releia o último parágrafo do texto e atente especialmente no passo sublinhado. Parece-lhe existir aqui 
uma intenção crítica da parte do narrador? Justifique. [2 valores] 

4. Que figura de estilo se encontra na última frase do texto («O cântaro está à espera da fonte»)? Como a 
interpreta? [2 valores] 

 

II 
[4 valores] 

1. Qual a palavra a que se refere o pronome «que» sublinhado na linha 3? [1 valor] 
2. Como se classifica a oração «Que caiba a culpa ao rei» (linhas 3-4)? [1 valor] 
3. Qual a função sintática de «bastardos da real semente» (linha 7)? [1 valor] 
4. Classifique a forma verbal «for» (linha 9) quanto ao modo, ao tempo, à pessoa e ao número. [1 valor] 
 

III 
[8 valores] 

No discurso que proferiu na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Literatura, José Saramago 
manifestou a sua indignação pelo facto de se canalizarem somas astronómicas para a exploração espacial 
enquanto milhões de pessoas morrem de fome na Terra: «Neste meio século não parece que os Governos 
tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças 
multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica 
humanidade capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas assiste 
indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso 
próprio semelhante.» Redija um texto expositivo-argumentativo no qual tome uma posição perante as 
afirmações de Saramago. (O texto deverá ter entre 300 e 400 palavras) 
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