
Provas de Aferição 

8º Ano 

 

14 de junho às 8h30 – Matemática (86) – Prova escrita – 90 minutos 

16 de junho às 8h30 – Inglês (81) - Prova escrita – 90 minutos 

 

 

COMPARÊNCIA DOS ALUNOS 

 
- Os alunos devem comparecer junto à sala 30 minutos antes da hora marcada para o 

seu início.  

 

- Durante o período de chamada dos alunos, os professores vigilantes/aplicadores vão 

solicitar aos alunos que efetuem uma verificação cuidada, a fim de se assegurarem de 

que possuem o material necessário para a sua realização e que não possuem qualquer 

material ou equipamento não autorizado, em particular telemóveis  

 



 - A chamada faz-se pela ordem constante nas pautas, 20 minutos antes da hora 

marcada para o início.  

 

- O atraso na comparência dos alunos não pode ultrapassar a hora de início do tempo 

regulamentar.  

 

 

 

INFORMAÇÕES A FORNECER AOS ALUNOS 

 

a) O estudo é anónimo, pelo que não há lugar a preenchimento de cabeçalho; 

b) As respostas são dadas no próprio enunciado;  

 

c) O papel de rascunho (formato A4) é fornecido pela escola devidamente carimbado, 

sendo datado e rubricado por um professor vigilante;  

d) Não devem escrever o nome em nenhum local;  

e) Só podem usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével, bem como lápis, 

nos itens indicados;  

f) Não devem utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo 

riscar, em caso de engano;  

g) Não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da realização 

da prova.  

 

 

PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
Durante a realização da prova, os professores vigilantes, coadjuvantes e elementos do 

secretariado de exames e estruturas de apoio não podem prestar aos alunos quaisquer 

esclarecimentos relacionados com os conteúdos dos instrumentos. 
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Dia Hora Prova Turma Sala Tipo de Prova Duração 

14/06 8h30 Matemática - 86 

8º A 11s 

Escrita 90 min 

8º B 12s 

8º C 13s 

8º D 17s 

8º E 18s 

8º F 19s 

8º G 110s 

 

Dia Hora Prova Turma Sala Tipo de Prova Duração 

16/06 8h30 Inglês – 8a 

8º A 11s 

Escrita 90 min 

8º B 12s 

8º C 13s 

8º D 17s 

8º E 18s 

8º F 19s 

8º G 110s 

 


