Prova de Ingresso Específica, de acordo com o disposto nos artigos 8.º e
11.º do Decreto-Lei n.º 113/2014

PORTUGUÊS
Data e hora da prova: 21 de julho, às 10:00h
Local: Universidade do Algarve, Campus da Penha
Estrada da Penha, 8005-139 Faro
Complexo Pedagógico do Campus da Penha
Anfiteatro 0.3

Instruções Gerais












A prova está cotada para um total de 200 (duzentos) pontos;
A resolução da prova é feita em folhas fornecidas pela UAlg;
Deve utilizar apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta permanente;
Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar aquilo que pretende que não
seja classificado;
Para cada resposta, identifique corretamente o grupo e o item;
Apresente as suas respostas de forma legível;
Apresente apenas uma resposta para cada item;
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova;
Os telemóveis ou outros aparelhos eletrónicos devem ser desligados e entregues ao docente
responsável pela prova. O seu uso indevido é considerado fraude e implica a anulação da prova;
Não pode ter consigo qualquer material não autorizado. Não deve falar durante a prova, nem
copiar. Qualquer uma destas ações pode justificar a anulação da prova;
Qualquer forma de desrespeito pelas instruções fornecidas é motivo de anulação da prova.

Instruções específicas para a prova de Português
Durante a realização da prova não é permitido o uso de dicionário. O incumprimento do número máximo
de palavras nas respostas em que este é indicado implica uma penalização na classificação.
A resposta à prova deverá seguir as normas do último Acordo Ortográfico.

Publicação de resultados das provas
Os resultados das provas serão publicados até ao dia 26 de julho e podem ser consultados em
http://www.ualg.pt. O período de reclamação será de 27 a 28 de julho.

Para mais informações
Pode consultar todas as informações relativas às licenciaturas e às provas em http://www.ualg.pt ou,
em alternativa, colocar as suas questões por correio eletrónico para acad@ualg.pt

