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ANO LETIVO 2015 / 2016 

MATERIAL AUTORIZADO E DURAÇÃO DAS PROVAS  

9º ANO 

PORTUGUÊS (Prova 91) – ESCRITA  

Material 

- Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
- As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
- Não é permitida a consulta de dicionário.  
- Não é permitido o uso de corretor. 

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

PORTUGUÊS (Prova 91) – ORAL a) 

Material 
- Para avaliação do desempenho relativo à leitura vozeada de textos, estes serão disponibilizados em 
suporte de papel pelo professor. 
- Não é permitida a consulta de dicionário. 

Duração A prova tem a duração máxima de 15 minutos, sendo aberta à assistência do público. 

a) Realizam esta prova todos os alunos na situação de autopropostos. 

 
MATEMÁTICA (Prova 92) - ESCRITA 

Material 

 - A prova é constituída por dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2), sendo permitido o uso de calculadora apenas    
   no Caderno 1. 
 - As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
 - 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.  

 
- 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) — 35 minutos, a que acresce a tolerância de 10 
minutos; 
–  Caderno 2 (não é permitido o uso de calculadora) — 55 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, recolhidos o Caderno 1 nem as 
folhas de respostas. Durante este período, bem como no período de tolerância relativo à resolução do Caderno 1, 
os alunos não poderão sair da sala. As folhas de resposta relativas aos dois cadernos serão recolhidas no 
final do tempo previsto para a realização da prova. 
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INGLÊS (Prova 21) – ESCRITA E 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 autorizada a utilização de dicionários. 
ORAL: O material será fornecido ao aluno. 

Duração A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos/aluno, sendo 
aberta à assistência do público. 

 

FRANCÊS (Prova 16) - ESCRITA E 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 autorizada a utilização de dicionários. 
ORAL: O material será fornecido ao aluno.

Duração A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos/aluno, sendo 
aberta à assistência do público 

 

ESPANHOL (Prova 15) - ESCRITA E 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 autorizada a utilização de dicionários. 
ORAL: O material será fornecido ao aluno.

Duração A prova escrita tem a duração de 90 minutos. A prova oral tem a duração máxima de 15 minutos/aluno, sendo 
aberta à assistência do público. 

 

 

HISTÓRIA (Prova 19)  - 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 azul ou preta. 
- Não é permitido o uso de  corretor. 

Duração A prova tem a duração de 90 minutos.

 

 

CIÊNCIAS-NATURAIS (Prova 10) - 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.
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GEOGRAFIA (Prova 18 ) - 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 azul ou preta. 
- Não é permitido o uso de  corretor. 

O aluno deverá ser portador de régua e calculadora.

Duração A prova tem a duração de 90 minutos.

 

FÍSICO-QUÍMICA (Prova 11) - 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 azul ou preta. 
 - Não é permitido o uso de corretor. 
 - O aluno deverá ser portador de material de desenho e de medida (lápis, borracha, régua graduada, esquadro e 
transferidor) e de máquina de calcular científica, não gráfica. 

Duração A prova tem a duração de 90 minutos.

 

EDUCAÇÃO FÍSICA (Prova 26) – 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 ser portador do equipamento desportivo adequado à prática da atividade física: t-shirt, 
calça/calção, sapatilhas e sabrinas. 

Duração A prova tem a duração de 45 minutos para a prova escrita e 45 minutos para a prova prática. 

 

EDUCAÇÃO VISUAL (Prova 14) - ESCRITA 
Material - Disponibilizado pela escola: - 3 folhas lisas de prova A3, 1 folha de linhas de prova A4 e 2 folhas lisas A4 (papel 

de rascunho). 
- Da responsabilidade do aluno: - caneta ou esferográfica de tinta indelével (azul ou preta); lápis de grafite HB ou 
n.º 2; lápis de grafite 2B (opcional); borracha branca; apara-lápis com depósito; lápis de cor; canetas de feltro; 
esquadro de 45º ou de 60º; régua de 50 cm; compasso. 
- Não é permitido o uso de corretor. 

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

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. 


