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PROVAS FINAIS DE CICLO E EXAMES FINAIS NACIONAIS           2012 

INFORMAÇÃO PARA ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E ALUNOS 

 

No sentido de melhorar as condições de realização das provas de avaliação externa, 

sugere-se aos encarregados de educação e aos alunos a leitura desta informação e a 

consulta dos diversos documentos que a seguir se indicam. 

As provas de final de ciclo e de exame final nacional, conforme mencionado nas respetivas 

Informações (Informações-Prova Final e Informações-Exames) têm como única referência os 

programas das respetivas disciplinas. Assim, o grau de aprofundamento dos conteúdos 

(modelos, teorias, conceitos científicos ou demais informações presentes no enunciado), na 

formulação dos itens e no nível de exigência dos critérios de classificação das respostas aos 

itens, está adequado a cada programa. 

Os alunos, para a realização de cada prova, dispõem do tempo legalmente previsto, a que 

acresce uma tolerância de 30 minutos, informação referida nas respetivas Informações e na 

folha de rosto da prova.1 

 
 
Antes do início do período de provas finais/exames finais nacionais 

 

 

Os encarregados de educação e os alunos devem: 

 consultar, nesta página: 

 o calendário de exames; 

 as Informações-Prova Final/Informações-Exame, onde se pode confirmar o material 

necessário para a realização de cada prova; 

 as instruções de realização das provas (recomenda-se o conhecimento prévio das 

instruções, permitindo, assim, a utilização plena do tempo de duração da prova para 

a elaboração das respostas); 

                                                            
1 Deve ser tida em atenção a particularidade da tolerância da prova de Matemática do 2.º ciclo do ensino 
básico (código 62), que obedece a regras específicas (veja-se Aditamento à Informação-Prova Final — 
Informação n.º 25) 
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 confirmar a existência de um documento de identificação com fotografia (BI, Cartão de 

Cidadão, etc.), que deve ser apresentado aos professores vigilantes no dia de realização de 

cada prova. 

 

 

Durante a prova 
 

 

Os alunos devem:  

 escrever o nome e os elementos identificativos apenas nos espaços reservados para o 

efeito, não se identificando em qualquer outro local da prova; 

 preencher de forma clara, completa e legível o cabeçalho dos enunciados/das folhas 

de resposta; 

 identificar a versão da prova, no caso de esta ter versões; 

 ler cuidadosamente toda a prova antes de iniciar a sua resolução; 

 consultar as cotações da prova, no final do enunciado, para que a resolução da 

prova possa ter em conta a distribuição das cotações pelos itens; 

 ler e reler cuidadosamente o enunciado de cada item, tantas vezes quantas as 

necessárias para perceber o que está a ser pedido; 

 identificar claramente os itens a que estão a responder; 

 resolver cada item partindo dos dados disponibilizados e do conhecimento de que 

dispõem para elaborar cada resposta; 

 responder de forma clara, respeitando o que é pedido; 

 utilizar um tipo de letra legível, deixando espaços razoáveis entre letras e entre 

palavras (evitando possíveis equívocos na classificação das provas); 
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 usar de forma diferenciada maiúsculas e minúsculas, de acordo com as normas de 

ortografia em vigor; 

 controlar o tempo decorrido, verificando de vez em quando se a realização da prova 

está adiantada ou atrasada em relação ao tempo ainda disponível; 

 verificar se estão cumpridas todas as instruções de realização apresentadas, por 

exemplo, se estão corretamente identificados todos os itens, se não existe mais do 

que uma resposta ao mesmo item, se não há respostas que não tenham sido passadas 

da folha de rascunho para a folha de resposta, etc.; 

  fazer uma leitura final, muito atenta e cuidadosa. 

 

 

Após a realização da prova 
 

Até 24h após a realização de cada uma das provas, serão disponibilizados nesta página os 

enunciados e os respetivos critérios de classificação.  

Não serão prestados quaisquer esclarecimentos telefónicos a alunos, pais ou encarregados 

de educação, relativos aos enunciados ou aos critérios de classificação. 

Os pedidos de esclarecimento serão respondidos em tempo oportuno, desde que: 

 sejam enviados por correio eletrónico, utilizando apenas o seguinte endereço: 

exames@gave.min-edu.pt; 

 sejam devidamente fundamentados e se enquadrem na área de competência deste 

Gabinete; 

 contenham o nome e o contacto telefónico do requerente. 

Os pedidos que não cumpram aquelas condições serão arquivados. 


