
EXAMES 

Informações – Alunos 
Material –  As folhas de prova a utilizar nos exames são de modelo próprio da EMEC. 

Durante a realização das provas e exames só podem usar o material autorizado nas Informações-Prova.  

Na sala de exame, o aluno só pode utilizar apenas o seu material. 
 

Máquinas de calcular 

a) Na prova final de Matemática (92) do 3.º ciclo, e nos exames finais nacionais de Economia A (712) e Física e 

Química A (715) só podem usar calculadoras não alfanuméricas e não programáveis. 

b) Nos exames finais nacionais de Matemática A (635), Matemática B (735), Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

(835) só são autorizadas as calculadoras que respeitem as características técnicas previstas no Of. Circular:  S-

DGE/2017/1194 de 28 de março. 

Os alunos só podem levar para a sala de exame uma única calculadora. 
 

Dicionários – Só podem usar dicionários quando as Informações-Prova o prevejam. 

 

Sala de exame – Não podem ter junto de si quaisquer suportes escritos não autorizados, nem quaisquer 

sistemas de comunicação móvel. 

Qualquer telemóvel, relógios com comunicação wireless (smartwatch), ou outro meio de comunicação móvel 
que seja detetado na posse de um aluno, quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação da prova pelo 
diretor da escola. 
 

 

Convocatória – Os alunos devem comparecer junto à sala da prova 30 minutos antes da hora marcada para o 

seu início. 
A chamada é efetuada 20 minutos antes da hora marcada para o início da prova. 
 

Os alunos que se apresentam após o início do tempo regulamentar não podem realizar 
o exame. 
 

Identificação – Devem ser portadores do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade ou de documento que 

legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia. 

 

Duração das Provas: Têm a duração estabelecida no regulamento das Provas de Exame. 

A prova Final de Português (92) do ensino básico e os exames nacionais de Línguas Estrangeiras do ensino 
secundário incluem um grupo da Compreensão do Oral, tendo como suporte textos áudio. 

 

 Desistência  –  Não  podem abandonar a sala antes  do fim do tempo regulamentar da prova. 

 

Irregularidades – Não podem indicar no papel de prova elementos suscetíveis de serem identificados. Esta 

situação implica a anulação da prova pelo JNE. 

Também a utilização de expressões despropositadas, descontextualizadas ou desrespeitosas no papel da prova de 
exame pode implicar a anulação da mesma por decisão do JNE. 


