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ANO LETIVO 2015 / 2016 

MATERIAL AUTORIZADO E DURAÇÃO DAS PROVAS   

6º ANO 

PORTUGUÊS (Prova 61) – ESCRITA + ORAL 

Material 

ESCRITA: As respostas são registadas no enunciado da prova.  
- O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 
- Não é permitido o uso de corretor. 
ORAL: A realização da prova oral é sempre obrigatória. 
            Corpo e voz. 

Duração ESCRITA: A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 
ORAL: A prova tem a duração máxima de 15 minutos, sendo aberta à assistência do público.

 

MATEMÁTICA (Prova 62) 

Material 

 - A prova é realizada no enunciado e constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), sendo permitido 
o uso de calculadora apenas no Caderno 1. 
 - Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  
 - O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.  
O aluno deve ser portador de: 

–  material de desenho e de medição (lápis, borracha, régua graduada, compasso, esquadro e transferidor); 
–  calculadora — aquela com que trabalha habitualmente, desde que satisfaça cumulativamente as 

seguintes condições: 
• ter, pelo menos, as quatro operações aritméticas elementares; 
• ser silenciosa; 
• não necessitar de alimentação exterior localizada; 
• não ter cálculo simbólico (CAS); 
• não ter capacidade de comunicação à distância; 
• não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão.  

- Não é permitido o uso de  corretor. 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, distribuídos da seguinte 
forma: 

• Caderno 1 (é permitido o uso de calculadora) — 30 minutos, a que acresce a tolerância de 10 minutos; 
• Caderno 2 (não é permitido o uso de calculadora) — 60 minutos, a que acresce a tolerância de 20 minutos. 
 

Entre a resolução do Caderno 1 e a do Caderno 2, haverá um período de 5 minutos, para que sejam 
recolhidas as calculadoras e distribuídos os segundos cadernos, não sendo, contudo, recolhido o Caderno 1. 
Durante este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do Caderno 1, os alunos não 
poderão sair da sala. Os dois cadernos serão recolhidos no final do tempo previsto para a realização da 
prova. 
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INGLÊS (Prova 06 ) – ESCRITA + ORAL 
Material  ESCRITA: As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
- Não é permitido o uso de corretor. 
- Não é permitido o uso de dicionário. 
ORAL: Todo o material é fornecido ao aluno no momento da realização da prova. 

Duração ESCRITA: A prova escrita  tem a duração de 90 minutos, não sendo concedido período de tolerância.  
ORAL: A prova oral tem a duração máxima  de 15 minutos/aluno, sendo aberta à assistência do público.

 

 

HISTÓRIA (Prova 05 ) - ESCRITA 
Material - As respostas são registadas no enunciado da prova.  

- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
- Não é permitido o uso de corretor. 

Duração  A prova tem a duração de 90 minutos, não sendo concedido período de tolerância.. 

 

 

CIÊNCIAS NATURAIS (Prova 02 ) - ESCRITA 
Material   - As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
- Não é permitido o uso de  corretor.  

Duração A prova tem a duração de 90 minutos.

 

 

EDUCAÇÃO VISUAL (Prova 03 ) 
Material  - As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (folhas de papel 

cavalinho A3, específicas para esta prova). 
 - O aluno deve fazer-se acompanhar do seguinte material: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, lápis de 
grafite HB ou nº2, borracha branca, apara-lápis com depósito, lápis de cor, canetas de feltro, esquadro de 45º ou 
60º, régua de 50cm, folha de papel vegetal ou engenheiro A3, compasso. 
 - Não é permitido o uso de corretor. 

Duração A prova tem a duração de 90 minutos a que cresce a tolerância de 30 minutos.

 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (Prova 07 ) – ESCRITA + PRÁTICA 
Material ESCRITA: As respostas são registadas  no enunciado da prova 

- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
- Não é permitido o uso de  corretor. 
PRÁTICA: As respostas são registadas no enunciado da prova devendo o aluno fazer-se acompanhar do 
seguinte material: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, cartolina com 65cmx50cm (cor à escolha), cola, 
lápis, borracha, afia-lápis, régua, esquadro, tesoura. 

Duração A prova tem a duração de 45 minutos + 45 minutos.
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EDUCAÇÃO MUSICAL (Prova 12) – ESCRITA + PRÁTICA 
Material  ESCRITA: As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
- Não é permitido o uso de  corretor. 
PRÁTICA: O aluno deverá trazer uma flauta de bisel. 

Duração A prova tem a duração de 60 minutos para a parte escrita e de 15 minutos para a parte prática. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA (Prova 28) – ESCRITA + PRÁTICA a) 
Material  ESCRITA: As respostas são registadas no enunciado. 

- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 
- Não é permitido o uso de  corretor. 
PRÁTICA: O aluno deverá trazer o equipamento desportivo adequado à prática física: t-shirt, calção, sapatilhas e 
sabrinas. 

Duração A prova tem a duração de 45 minutos para a parte escrita e de 45 minutos para a parte prática. 
a) Esta prova é realizada apenas pelos alunos que frequentem o 6.º ano de escolaridade e que completem 16 anos até ao final do ano escolar e não 
tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final ou que tenham ficado retidos por faltas, pela aplicação do previsto nas alíneas a) ou b) do n.º 4, do 
artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de Setembro. 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1- A folha de rascunho fornecida ao aluno não será recolhida para classificação. 
2- As provas de equivalência à frequência podem ser de um dos seguintes tipos, de acordo com as características 

de cada disciplina e em função de parâmetros previamente definidos: 

Prova escrita (E), cuja realização implica um registo escrito ou um registo bidimensional ou 
tridimensional e a possível utilização de diferentes materiais; 

Prova oral (O), cuja realização implica a presença de um júri e a utilização por este de um registo do 
desempenho da capacidade de expressão oral do aluno; 

Prova prática (P), cuja resolução implica a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, com eventual 
produção escrita, que incide sobre o trabalho prático produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, por 
este, de um registo de desempenho do aluno. 

 

 

 

 


