INFORMAÇÕES - EXAMES NACIONAIS - PEF - ENE
2016/2017
Os alunos têm de ter em conta que:






Devem ler com muita atenção todas as informações relativas a exames e provas de
equivalência à frequência (PEF) que se encontram:
o no pavilhão do refeitório – Exames nacionais.
o na entrada do pavilhão B - Provas de Equivalência à Frequência.
Devem consultar as informações existentes na página da escola e no site do IAVE.
As Informações-Exame (perfil de provas) dos exames nacionais, bem como das PEF,
encontrar-se-ão disponíveis em dossiers para consulta na biblioteca e na papelaria.
Devem chegar à escola 30 minutos antes da prova começar.




A chamada é feita 20 minutos antes do início da prova.
Após o início do tempo regulamentar da prova, não lhes é permitida a entrada
na sala, pelo que não poderão realizar o exame.




Devem trazer o B.I./cartão de cidadão ou documento que o substitua.
Se não tiverem B.I. emitido pelas autoridades portuguesas podem, em sua substituição,
apresentar ou o título de residência ou o passaporte ou documento de identificação
utilizado no país de que são nacionais ou em que residem e que utilizaram no ato da
inscrição. Neste caso devem, também, ser portadores do nº interno de identificação que
lhes foi atribuído quando se inscreveram.
Não podem escrever o seu nome em qualquer outro local da folha de resposta para além
do cabeçalho (parte destacável).
Devem indicar na folha de prova o nº de páginas utilizadas (no cabeçalho).
Devem ter atenção ao preenchimento do cabeçalho não se esquecendo de, no caso das
provas abaixo apresentadas, indicar a versão 1 ou versão 2, conforme o enunciado
distribuído, no local próprio do cabeçalho.





Biologia e Geologia – 10.º/11.º anos *

702

Economia A – 10.º/11.º anos*

712

Filosofia - 10.º/11.º anos*

714

Física e Química A – 10.º/11.º anos*

715

Geografia A – 10.º/11.º anos*

719

História A - 10º/11.º/ 12.º anos*

623

História B - 10º/11º anos*

723

Matemática A – 10º/11.º /12.º ano*

635

Português – 10º/11.º/12º ano*

639

*anos sobre os quais incidem os conteúdos da prova


Se não for indicada a versão são cotadas com 0 (zero) pontos as questões de escolha
múltipla.
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Não podem escrever comentários despropositados e/ou descontextualizados, nem mesmo
invocar matéria não lecionada ou outra particularidade da sua situação escolar.
Só podem usar caneta / esferográfica de tinta azul ou, de preferência, preta.
A utilização do lápis só é permitida nas provas de Geometria Descritiva A e Desenho A.
Nas provas de Geometria Descritiva A e Desenho A, apenas um exercício deve ser
resolvido em cada folha de prova. Não deve, em caso algum, ser utilizado o verso da
respetiva folha.
Nas provas constituídas por duas componentes é sempre obrigatória a realização de
ambas. O peso a atribuir a cada componente está definido no Regulamento de Exames.
Não devem trancar os espaços reservados, na folha de resposta, ao transporte da
classificação.
Não podem usar verniz corretor.
As folhas de rascunho não são recolhidas, já que em caso algum poderão ser
classificadas.
Não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova ou antes
do final da tolerância.
Não há desistências; em todos os casos a prova é recolhida e será corrigida.
Não podem ter na sua posse quaisquer materiais (escritos, equipamentos
tecnológicos, sistemas de comunicação móvel - computadores, telemóveis e
aparelhos de vídeo ou áudio.), salvo os legalmente autorizados.
No início da prova os alunos deverão assinar o Modelo 05/JNE no qual declaram não
estar na posse de qualquer material / equipamento proibido.

Qualquer telemóvel ou outro meio de comunicação móvel que seja detetado na sua posse,
quer esteja ligado ou desligado, determina a anulação da prova pelo Diretor.

ATENÇÃO-CALCULADORAS
Sempre que se apresentem a exame com uma calculadora cujas características técnicas não
se enquadrem nas condições previstas, levantando dúvidas quanto à legitimidade da sua
utilização, é-lhes permitido o seu uso, devendo obrigatoriamente ser preenchido o Modelo
04/JNE.
Excecionalmente, a escola pode proceder ao empréstimo de uma calculadora, quando
possível, na situação referida ou no caso de avaria, devendo o examinando preencher
igualmente o Modelo 04/JNE para arquivo na escola.
Na situação em que a calculadora suscite dúvidas, é preenchido também o Modelo 04/JNE, o
qual é enviado ao responsável do agrupamento do JNE, após o termo da prova, que, por sua
vez, o remete à Comissão Permanente do JNE, via delegação regional do JNE, para análise da
e decisão final.
Caso se venha a confirmar o uso de máquina calculadora com características técnicas
diferentes das previstas, a prova de exame é anulada.
O estudante só pode levar para a sala de exame uma única calculadora.
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Apenas podem usar o material autorizado, devendo cada um, na sala de exame, utilizar
apenas o seu material.
Todos os alunos têm de fazer exame na 1ª fase para poderem ser admitidos à 2ª
(exceto os excluídos por faltas e os que queiram fazer MN das disciplinas terminais
concluídas no presente ano letivo).
Todos os alunos (mesmo os internos que reprovaram na 1ª fase) que queiram fazer
exame na 2ª fase têm obrigatoriamente de se inscrever de 13 a 17 de julho.
Todos os alunos referidos no ponto anterior têm de pagar a respetiva propina.
Se reprovarem no final do ano letivo:



- em disciplinas de exame nacional: terão de alterar a situação de interno para
autoproposto, na secretaria, nos dois dias úteis seguintes ao da afixação das
pautas,
- em disciplinas terminais: terão de se inscrever nas respetivas PEF, nos dois
dias úteis seguintes ao da afixação das pautas;
A inscrição para a 2ª fase de exames realizar-se-á de 13 a 17 de julho (prazo único).
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Exemplo de folhas de prova de exames finais nacionais
do ensino secundário
Folha de prova dos exames nacionais de Matemática A (635), Matemática B (735) e
MACS (835):
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Folha de prova dos restantes exames nacionais:

NOTA: As informações deste documento baseiam-se na NORMA 02 de 2017.
As assinaladas a azul são alterações em relação ao ano anterior, pelo que se lhes
deve dar especial atenção.
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