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Exames Nacionais
Exames de equivalência à frequência

2018
11º ano/12º ano

Quem se deve inscrever?
• Internos
 Alunos inscritos nos cursos CCH (CT,LH,CSE,AV)
 Alunos com positiva
• Autopropostos
 Alunos que anularam a matrícula até ao 5º dia útil do 3º período
 Alunos que reprovaram à disciplina
 Alunos excluídos por faltas (só podem realizar exames na 2ª fase)
 Alunos dos Cursos Profissionais e do Ensino Articulado Musica
 Alunos dos Cursos EFA
 Alunos que pretendem fazer melhorias
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Prazos para inscrições
1.ª fase: 16 de fevereiro a 01 de março: É obrigatória para todos os alunos

2.ª fase: 12 a 16 de julho
A Inscrição na 2ª fase é obrigatória para todos os alunos.
Exemplos: BGG
•

CIF = 10 ; CE = 8 ; CFD = 9,4 = 9 valores - Não aprovado

•

CIF = 12 ; CE = 8 ; CFD = 10,8 = 11 aluno aprovado em BGG – sem prova de ingresso

Onde se inscrevem ?
• Na secretaria da escola.

Documentos necessários:
• Boletim de inscrição
• Cartão de Cidadão
• Recibo do pedido de atribuição de senha (12º ano)

3

22-02-2018

Curso: Anexo IV tabela C
do Guia de exames

Código das disciplinas: ver
anexo IV tabela A1 e A2 do
Guia de exames
Atenção ao ponto 5.

Encargos de inscrição
na 1ª fase:
• Alunos internos: Isentos
• Alunos autopropostos: 3€ por disciplina
• para melhoria de classificação: 10€ por disciplina.
• Inscrições fora de prazo: acresce 25€.
inscrição na 2ª fase:
• 3€ por disciplina
• para melhoria de classificação: 10€ por disciplina.
• Inscrições fora de prazo: acresce 25€.
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Exames Finais e provas de equivalência à frequência
• Provas de equivalência à frequência
As provas de equivalência à frequência são realizadas por
alunos autopropostos, no ano terminal das disciplinas.
• Exames a nível nacional
(Filosofia, disciplinas bienais específicas, disciplinas trienais
especificas; Português e extracurriculares)

Exames a realizar
No 11º ano
• duas disciplinas bienais da componente de formação específica ou
numa das disciplinas bienais da componente de formação específica e
na disciplina de Filosofia.

Exemplo: BGG+FQA ou BGG+FIL ou FQA+FIL ou ECN+FIL……
Esta decisão não poderá ser alterada até ao final do ano letivo ou após concluídas as disciplinas onde se pretender a
alteração
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11º ano
Alunos do ensino articulado
• Uma disciplina bienal à escolha.

Ensino profissional:
• Uma disciplina bienal à escolha
(realizam exames como Prova de Ingresso ou para Prosseguimento de Estudos independentemente do ano que
frequentam.)

12º ano
• CCH-Realizam exames a Português e na disciplina trienal da
componente de formação específica (MAT-A,HIST-A e DES-A)
• EA – Português (obrigatório para acesso ao ES)
• CP – Português (obrigatório para acesso ao ES)
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Calendário de Exames
• 1ª fase – de 18 a 27 de junho
• 2ª fase – de 18 a 23 de julho

O que levar para o exame?
• Ser portador do cartão de cidadão ou outro que o substitua
• Escrever o seu nome apenas na parte destacável do cabeçalho,
• Não levar:
 computadores, telemóveis, smartphones , tablets , relógios com
sistemas de comunicação remoto e aparelhos de vídeo ou áudio,
quer estejam ligados ou desligados;
• Não escrever expressões desrespeitosas, descontextualizadas, não
invocar matéria não lecionada;
• Não escrever nas zonas sombreadas nem para além das margens da
folha de prova;
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• Utilizar apenas caneta ou esferográfica de tinta preta ou azul,
• é proibido o uso de fita ou tinta corretora;
• Utilizar lápis exclusivamente nas situações previstas nas Informações;
• Não entregar as folhas de rascunho para classificação;
• Não abandonar a sala antes do tempo regulamentar da prova ou do
período de tolerância.
• Cumprimento rigoroso do horário;
O não cumprimento destas regras leva à anulação da prova

Uso de calculadoras
• Matemática A; MACS e Matemática B - Calculadora gráfica
• Física e Química A - Calculadora científica, não alfanumérica, não
programável, não sendo permitido calculadora gráfica
• Economia - Calculadora científica, não alfanumérica,
programável, não sendo permitido calculadora gráfica

não

outro material - ver informações prova IAVE
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Outras informações

Exames nacionais:
• Conclusão das disciplinas bienais especificas e trienais
• Provas de ingresso para acesso ao ensino superior:
• A classificação mínima é um valor igual ou superior a 95 pontos
• As classificações mínimas exigidas para acesso a cada instituição /curso são divulgadas no site da DGES
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Exemplo de provas especificas obrigatórias:
Engenharias (com exceção de informática): MAT A + FQA
Medicina: MATA + FQA + BGG
Economia: MATA + ……
11 História: 623(Hist A) ou 723 (Hist B)
16 Matemática: 635(Mat A) ou 735(Mat B)
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais: 635(Mat A) ou 735(Mat B) ou 835 (MACS)
19 Matemática: 635(Mat A)

Exames calendarizados no mesmo dia/hora
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Melhorias
• Pode-se realizar exames para melhoria de classificação interna no ano em que
se conclui a disciplina (2ª fase) ou no ano letivo seguinte(1ª e 2ª fase).
• Como prova de ingresso pode-se realizar melhoria sempre que se quiser

Pré-requisitos
• consultar informação:

 nos gabinetes de acesso ao ensino superior indicados no Anexo II do
Guia Geral de Exames:

no portal da Direção-Geral do Ensino Superior: www.dges.gov.pt.
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Pré-requisitos
• A inscrição decorre de 19 de fevereiro a 09 de março de 2018 nas instituições de
ensino superior.
• A avaliação/realização decorre de 2 de abril a 4 de maio de 2018.
• A satisfação dos pré-requisitos que exigem a realização de provas de aptidão
física, funcional ou vocacional é certificada através da Ficha Pré-Requisitos 2018,
emitida pela instituição onde foram realizadas as provas e assinalada no
formulário de candidatura online .

SENHA (Obrigatória)
• O pedido é efetuado no portal da Direção-Geral do Ensino Superior em:
www.dges.gov.pt
• Imprimir!
• Assinar e entregar o recibo do pedido na sua escola secundária.
• A senha é válida por um ano.
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Prazos de candidatura

Ficha ENES
• é um documento de emissão anual necessário para a candidatura
• contém um código de ativação para utilização na candidatura online ao concurso
nacional de acesso, sem o qual não é possível efetuar a validação da referida
candidatura.
• deve ser requerida pelos alunos na escola onde realizam os exames e em data
posterior à da afixação das pautas com os resultados dos exames, até ao início do
período de inscrições do ano letivo seguinte.
• Os mesmos procedimentos devem ser adotados pelos estudantes que reuniram
condições de acesso ao ensino superior, mesmo que não realizem exames nesse
ano letivo.
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Os exames realizados na 2ª fase:
• só podem ser usados como provas de ingresso na candidatura à 2ª fase.
• Para cálculo da classificação final do ensino secundário na candidatura à
2ª fase dos concursos do mesmo ano escolar. Nas candidaturas
subsequentes, estes exames podem ser considerados no cálculo da
classificação final do ensino secundário para candidatura a qualquer das
fases de acesso ao ensino superior.

Classificação final de curso no ensino secundário
Nas disciplinas bienais e trienais, não sujeitas a exame final nacional, a classificação final da
disciplina é a média aritmética simples das classificações de frequência anuais:
CFD = (10º+11º)/2 ou CFD = (10º+11º+12º)/3
Para alunos internos, nas disciplinas sujeitas a exame nacional:
CFD = 0,7CIF+0,3CE
Para alunos autopropostos, a classificação final da disciplina é a obtida em exame
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Classificação final do curso
• Cursos Científico-Humanísticos
É a média aritmética simples, arredondada às unidades, da classificação
final obtidas em todas as disciplinas do plano de estudos com exceção de
EMR e EDF

Classificação final do curso
• Cursos do ensino artístico especializado
CFC = 0,8MCD+0,2PAA
• Cursos Profissionais
CF = [2MCD+(0,3FCT+0,7PAP)]/3
MCD = média da classificação das disciplinas
PAA = Classificação obtida na Prova de Aptidão Artística
FCT = Classificação obtida na Formação em contexto de Trabalho
PAP= Classificação obtida na Prova de Aptidão Profissional
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Sites
• www.dges.gov.pt
• http://iave.pt
• www.aefh.pt
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