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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia
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ExamE NacioNal do ENSiNo BÁSico

Prova Escrita de Língua Portuguesa (código 22) 2011

22

INSTRUÇÕES GERAIS

Tens 90 minutos para realizar a prova. No final do tempo previsto para a sua 
realização, podes sair ou, se necessário, utilizar a tolerância de 30 minutos 
que vai ser concedida. Em todo o caso, se acabares antes do tempo previsto, 
aproveita para reler as tuas respostas.

Todas as respostas são dadas na folha de respostas que vai ser fornecida 
conjuntamente com o enunciado da prova. 

Identifica claramente, na folha de respostas, o número do Grupo e do item a 
que respondes. As respostas devem ser apresentadas de forma clara e legível, 
utilizando caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso 
de corrector. 

A prova contém as cotações dos itens no final.

Não é permitido o uso de dicionário.

Sempre que precisares de alterar ou de anular uma resposta, risca, de forma 
clara, o que pretendes que fique sem efeito. Se apresentares mais do que uma 
resposta a um mesmo item, só a primeira será classificada.

Podes utilizar a folha de rascunho que vai ser fornecida. Apenas a folha de 
respostas será recolhida, pelo que não será feita, em caso algum, a classificação 
nem do conteúdo da folha de rascunho, nem das respostas apresentadas no 
enunciado da prova de exame. 

Só podes escrever o teu nome, ou qualquer outro elemento que te identifique, 
na área reservada para o efeito no cabeçalho da(s) folha(s) de respostas. 

Não podes escrever na coluna reservada para o registo das cotações.
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A PREENCHER PELO ESTUDANTE

Nome Completo

Documento de 
Identificação     BI  n.º |___|___|___|___|___|___|___| Emitido em___________________ ou CC  n.º |___|___|___|___|___|___|___|___|    |___|  |___|___|___|
 (Localidade)

Assinatura do Estudante

Não escrevas o teu nome em mais nenhum local da prova

Prova realizada no Estabelecimento de Ensino

A PREENCHER PELA ESCOLA

Número convencional

Número convencional

A PREENCHER PELO PROFESSOR CLASSIFICADOR

Classificação em percentagem  |___|___|___|    (................................................................... por cento)

Correspondente ao nível  |___|  (.................) Data: 2011 /......../.........

Assinatura do Professor Classificador

Observações

A PREENCHER PELO AGRUPAMENTO

Número Confidencial da Escola

Prova Escrita de Matemática

3.º Ciclo do Ensino Básico

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro

Prova 23

Duração da Prova: 90 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

EXAME NACIONAL DO ENSINO BÁSICO
Prova 23 / 2011
Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro
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ExamE NacioNal do ENSiNo BÁSico

Prova Escrita de Matemática (código 23) 2011

23

INSTRUÇÕES GERAIS

Tens 90 minutos para realizar a prova. No final do tempo previsto para a sua 
realização, podes sair ou, se necessário, utilizar a tolerância de 30 minutos que 
vai ser concedida. Em todo o caso, se acabares antes do tempo previsto, aproveita 
para reler as tuas respostas.

As respostas devem ser apresentadas de forma clara e legível. Deves utilizar 
caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, com excepção da resolução dos 
itens em que tenhas instrução para realizar a lápis. Podes utilizar máquina de 
calcular (gráfica ou não gráfica)* e, como material de desenho e de medição, 
podes usar régua graduada, esquadro, transferidor, compasso, lápis e borracha.

Todas as respostas são dadas no enunciado da prova, nos espaços reservados 
para o efeito. Não é permitido o uso de corrector.

A prova inclui um formulário e uma tabela trigonométrica e, no final, as cotações 
dos itens.

Na prova vais encontrar:

•  itens em que tens espaço para apresentar a resposta;

•  itens em que tens de colocar «X» no quadrado correspondente à opção que 
considerares correcta; nestes itens, se assinalares mais do que uma opção, a 
resposta será classificada com zero pontos.

Nos itens em que a resposta é assinalada com um «X», se verificares que te 
enganaste e que colocaste «X» onde não pretendias, risca e coloca novamente 
«X» na opção que pretendes assinalar.

Sempre que precisares de alterar ou de anular uma resposta, risca, de forma clara, 
o que pretendes que fique sem efeito. Se apresentares mais do que uma resposta 
a um mesmo item, só a primeira será classificada.

Se o espaço reservado a uma resposta não for suficiente, podes utilizar a(s) 
página(s) em branco que se encontra(m) no final da prova. Neste caso, tens de 
identificar claramente o item a que se refere a tua resposta.

Podes utilizar a folha de rascunho que vai ser fornecida. Apenas o enunciado da 
prova será recolhido, pelo que não será feita, em caso algum, a classificação do 
conteúdo da folha de rascunho.

Só podes escrever o teu nome, ou qualquer outro elemento que te identifique, 
na área reservada para o efeito na folha de rosto da prova. 

Não podes escrever na coluna reservada para o registo das cotações.

* Considerando as restrições enunciadas na Informação n.º 02.11, de 2010.11.08
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A PREENCHER PELO ESTUDANTE

Nome Completo

Documento de 
Identificação     BI  n.º |___|___|___|___|___|___|___| Emitido em___________________ ou CC  n.º |___|___|___|___|___|___|___|___|    |___|  |___|___|___|
 (Localidade)

Assinatura do Estudante

Não escrevas o teu nome em mais nenhum local da prova

Prova realizada no Estabelecimento de Ensino

A PREENCHER PELA ESCOLA

Número convencional

Número convencional

A PREENCHER PELO PROFESSOR CLASSIFICADOR

Classificação de  |___|___|___|  pontos    (....................................................................................................)

Correspondente a  |___|___|  valores (.....................................................................) / correspondente ao nível |___| (.................)

Assinatura do Professor Classificador  Data: 2011 /......../.........

Observações

A PREENCHER PELO AGRUPAMENTO

Número Confidencial da Escola

Prova Escrita de Português — Língua Não Materna

9.º e 12.º Anos de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março 

Prova 28
Prova 739

Duração da Prova: 90 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

EXAME NACIONAL DO ENSINO BÁSICO
E DO ENSINO SECUNDÁRIO
Prova 28 – 739 / 2011

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, e
Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março
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28 – 739 

Responde a todas as questões no enunciado da prova.

Utiliza apenas caneta de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Se te enganares, risca e escreve outra vez.

Não é permitido o uso de dicionário.

Escreve as respostas com letra legível.

Para cada questão, apresenta apenas uma resposta. Se escreveres mais do que uma resposta, apenas 
é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

As cotações encontram-se no final do enunciado da prova.
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A PREENCHER PELO ESTUDANTE

Nome Completo

Documento de 
Identificação     BI  n.º |___|___|___|___|___|___|___| Emitido em___________________ ou CC  n.º |___|___|___|___|___|___|___|___|    |___|  |___|___|___|
 (Localidade)

Assinatura do Estudante

Não escrevas o teu nome em mais nenhum local da prova

Prova realizada no Estabelecimento de Ensino

A PREENCHER PELA ESCOLA

Número convencional

Número convencional

A PREENCHER PELO PROFESSOR CLASSIFICADOR

Classificação de  |___|___|___|  pontos    (....................................................................................................)

Correspondente a  |___|___|  valores (.....................................................................) / correspondente ao nível |___| (.................)

Assinatura do Professor Classificador  Data: 2011 /......../.........

Observações

A PREENCHER PELO AGRUPAMENTO

Número Confidencial da Escola

Prova Escrita de Português — Língua Não Materna

9.º e 12.º Anos de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março 

Prova 29
Prova 839

Duração da Prova: 90 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

EXAME NACIONAL DO ENSINO BÁSICO
E DO ENSINO SECUNDÁRIO
Prova 29 – 839 / 2011

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, e
Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março
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 29 – 839 
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29 – 839

Responde a todas as questões no enunciado da prova.

Utiliza apenas caneta de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Se te enganares, risca e escreve outra vez.

Não é permitido o uso de dicionário.

Escreve as respostas com letra legível.

Para cada questão, apresenta apenas uma resposta. Se escreveres mais do que uma resposta, apenas 
é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

As cotações encontram-se no final do enunciado da prova.

8



No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Alemão

10.º e 11.º Anos de Escolaridade – Iniciação – bienal

Prova 501

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExAmE NAcioNAl do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

501
9



501

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação das actividades e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência  
que contribui para a realização da actividade final. Contudo, não há penalização, caso apresente as respostas 
noutra sequência.

Nas respostas aos itens, não forneça elementos da sua identificação pessoal, como, por exemplo, o seu nome.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Sugestões de distribuição do tempo de realização da prova:

Actividade A 20 minutos

Actividade B 50 minutos

Actividade C 40 minutos 

Revisão geral 10 minutos

10



No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Alemão

10.º e 11.º Anos de Escolaridade – Continuação – bienal

Prova 801

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExAmE NAcioNAl do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

801
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801

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação das actividades e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência  
que contribui para a realização da actividade final. Contudo, não há penalização, caso apresente as respostas 
noutra sequência.

Nas respostas aos itens, não forneça elementos da sua identificação pessoal, como, por exemplo, o seu nome.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Sugestões de distribuição do tempo de realização da prova:

Actividade A 20 minutos

Actividade B 50 minutos

Actividade C 40 minutos 

Revisão geral 10 minutos
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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Biologia e Geologia

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 702

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

Prova com versões

ExamE NacioNal do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

702

Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova. A ausência dessa indicação 
implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens indicados.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com 
zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas:
•  o número do item;
•  a letra que identifica a única opção escolhida.

Para responder aos itens de associação/correspondência, escreva, na folha de respostas:
•  o número do item;
•   a letra que identifica cada elemento da coluna A e o número que identifica o único elemento da 

coluna B que lhe corresponde.

Para responder aos itens de ordenação, escreva, na folha de respostas:
•  o número do item;
•  a sequência de letras que identificam os elementos a ordenar.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

13



Prova Prática de Desenho A

12.º Ano de Escolaridade

Prova 706

Duração da Prova: 150 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExAmE NAcioNAl Do ENsiNo sEcuNDário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

706

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

14



706

No cabeçalho, utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Nas respostas aos itens, utilize apenas os materiais que são indicados.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Não é permitido o uso de cola.

O modelo tridimensional que se encontra anexo ao enunciado não é entregue no final da prova de exame.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se apresentar mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Resolva apenas um item em cada folha de prova.

Utilize a face das folhas de prova que tem impresso o rectângulo de identificação.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

As sugestões de distribuição do tempo de realização da prova a seguir apresentadas têm como finalidade 
facilitar a gestão do tempo disponível:

GRUPO I 90 minutos

GRUPO II 60 minutos

15



No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Economia A

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 712

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

Prova com versões

Na folha de respostas, indique, de forma legível, a versão da prova.

A ausência dessa indicação implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens 
indicados.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar máquina de calcular do tipo não alfanumérico, não programável.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com 
zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se apresentar mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

ExAmE NAcioNAl do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

712
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Prova Escrita de Espanhol

10.º e 11.º Anos de Escolaridade – Iniciação – bienal

Prova 547

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExamE NacioNal do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

547

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra 
numa sequência que contribui para a realização da tarefa final. Contudo, não há penalização, 
caso apresente as respostas noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Actividades pré-textuais 20 minutos

Actividades intermédias 50 minutos 

	 Tarefa	final 40 minutos  

	 Revisão	geral 10 minutos
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Prova Escrita de Espanhol

10.º e 11.º Anos de Escolaridade – Continuação – bienal

Prova 847

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExamE NacioNal do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

847

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra 
numa sequência  que contribui para a realização da tarefa final. Contudo, não há penalização, 
caso apresente as respostas noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Actividades pré-textuais 20 minutos

Actividades intermédias 50 minutos 

	 Tarefa	final 40 minutos  

	 Revisão	geral 10 minutos
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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Física e Química A

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 715

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011 

Prova com versões

Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova. A ausência dessa indicação 
implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens indicados.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar régua, esquadro, transferidor e máquina de calcular gráfica.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas:
•  o número do item;
•  a letra que identifica a única opção escolhida.

Nos itens de construção de cálculo, apresente todas as etapas de resolução, explicitando todos 
os cálculos efectuados e apresentando todas as justificações e/ou conclusões solicitadas. 

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

A prova inclui uma Tabela de Constantes na página 2, um Formulário nas páginas 2 e 3, e uma 
Tabela Periódica na página 4.

ExAmE NAcioNAl do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

715
19



Prova Escrita de Francês

10.º e 11.º Anos de Escolaridade – Continuação – bienal

Prova 517

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExamE NacioNal do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

517

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação das actividades e dos itens, bem como as respectivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com 
zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra 
numa sequência lógica que contribui para a correcta realização da parte em que está inserido. 
Contudo, não há penalização, caso apresente as respostas noutra sequência.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Sugestões de distribuição do tempo de realização da prova:
 Parte A 50 minutos
 Parte B 35 minutos
 Parte C 25 minutos
 Revisão Geral 10 minutos

Para responder aos itens de associação/correspondência, escreva, na folha de respostas,
•	o número do item;
•	a letra que identifica cada elemento do grupo (ou coluna) 1 e o número que identifica cada 

elemento do grupo (ou coluna) 2 que lhe corresponde.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas,
•	o número do item;
•	a letra que identifica a única opção correcta.

Para responder aos itens de completamento, escreva, na folha de respostas, 
•	o número do item;
•	a letra que identifica o espaço a preencher e, a seguir, o(s) único(s) vocábulo(s) que o preenche(m).
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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Geografia A

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 719

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

Prova com versões

ExAmE NAcioNAl do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

719
21



719

Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova. A ausência dessa indicação implica a 
classificação com zero pontos das respostas aos itens indicados.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar régua e máquina de calcular do tipo não alfanumérico não programável.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas:
•  o número do item;
•  a letra que identifica a única opção escolhida.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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Prova Prática de Geometria Descritiva A

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 708

Duração da Prova: 150 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExAmE NAcioNAl Do ENsiNo sEcuNDário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

708

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia No cabeçalho, utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Nas respostas aos itens, utilize apenas lápis de grafite ou lapiseira.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve apagar aquilo que pretende que 
não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se apresentar mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Resolva apenas um item em cada folha de prova.

Utilize a face das folhas de prova que tem impresso o rectângulo de identificação.

As coordenadas apresentadas no enunciado estão expressas em centímetros e são indicadas 
pela seguinte ordem: abcissa; afastamento; cota.

Os ângulos dados, relativos a rectas ou a planos, são medidos no 1.º diedro.

Desenhe em tamanho natural, sem reduzir nem ampliar as medidas dadas.

Na resolução dos problemas, respeite os dados e indique as notações necessárias para identificar 
os processos de resolução utilizados e as soluções gráficas pedidas.

Desenhe com rigor, respeitando as adequadas diferenciações relativas aos vários tipos de traço 
e enquadrando bem o desenho na área útil da folha de resposta.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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Prova Escrita de História A

12.º Ano de Escolaridade

Prova 623

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExAmE NAcioNAl do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

623

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com 
zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se apresentar mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

24



No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de História B

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 723

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

 
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com 
zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se apresentar mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

ExamE NacioNal do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

723
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Prova Escrita de História da Cultura e das Artes

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 724

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExAmE NACioNAl do ENsiNo sECuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

724

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

26



724

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Antes de responder, analise todos os documentos apresentados.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•  a letra que identifica a única opção escolhida.

Para responder aos itens de associação/correspondência, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•   a letra que identifica cada elemento da coluna A e o número que identifica o elemento da coluna B que 

lhe corresponde.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Inglês

10.º e 11.º Anos de Escolaridade – Continuação – bienal

Prova 550

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExamE NacIoNal do ENsINo sEcuNdárIo

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

550
28



550

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionários unilingues ou bilingues, sem restrições nem especificações.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Escreva de forma legível a identificação das actividades e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Responda aos itens pela ordem em que se apresentam, dado que cada um deles se integra numa sequência  
que contribui para a realização da actividade final. Contudo, não há penalização, caso apresente as respostas 
noutra sequência.

Nas respostas aos itens, não forneça elementos da sua identificação pessoal, por exemplo, o seu nome.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Sugestões de distribuição do tempo de realização da prova:

Actividade A 20 minutos

Actividade B 50 minutos

Actividade C 40 minutos 

Revisão geral 10 minutos
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Prova Escrita de Latim A

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 732

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExAmE NAcioNAL do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

732

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Pode utilizar dicionários de Latim-Português e de Português-Latim ou dicionários bilingues 
estrangeiros.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e/ou dos itens, bem como as respectivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com 
zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Para responder aos itens de associação/correspondência, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•   a letra que identifica cada elemento da coluna A e o número que identifica o único elemento 

da coluna B que lhe corresponde.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•  a letra que identifica a opção escolhida.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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Prova Escrita de Literatura Portuguesa

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 734

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExamE NacioNaL do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

734

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Não é permitido o uso de dicionário.

Escreva, de forma legível, a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos.

Ao responder, diferencie correctamente as maiúsculas das minúsculas. Se escrever alguma 
resposta integralmente em maiúsculas, a classificação da prova é sujeita a uma desvalorização 
de cinco pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Matemática A

12.º Ano de Escolaridade

Prova 635

Duração da Prova: 150 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

Prova com versões

ExAME NAcioNAl do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

635
32



635

Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova. A ausência dessa indicação implica a 
classificação com zero pontos das respostas aos itens indicados.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, excepto nas respostas que impliquem 
a elaboração de construções, de desenhos ou de outras representações, que podem ser, primeiramente, 
elaborados a lápis, sendo, a seguir, passados a tinta.

Utilize a régua, o compasso, o esquadro, o transferidor e a calculadora gráfica sempre que for necessário.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas:
•  o número do item;
•  a letra que identifica a única opção escolhida.

Não apresente cálculos, nem justificações.

A prova inclui um Formulário.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Matemática B

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 735

Duração da Prova: 150 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExaME NacioNal do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

735

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, excepto nas respostas 
que impliquem construções, desenhos ou outras representações, que podem ser primeiramente 
feitos a lápis e a seguir passados a tinta.

Utilize a régua, o compasso, o esquadro, o transferidor e a calculadora gráfica sempre que for 
necessário.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com 
zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Em todas as respostas, indique todos os cálculos que tiver de efectuar e todas as justificações 
necessárias.

Sempre que, na resolução de um problema, recorrer à calculadora, apresente todos os elementos 
recolhidos na sua utilização. Mais precisamente:

•   sempre que recorrer às capacidades gráficas da calculadora, apresente o(s) gráfico(s) obtido(s), 
bem como as coordenadas dos pontos relevantes para a resolução do problema proposto (por 
exemplo, coordenadas de pontos de intersecção de gráficos, máximos, mínimos, etc.);

•   sempre que recorrer a uma tabela obtida na calculadora, apresente todas as linhas da tabela 
relevantes para a resolução do problema proposto;

•   sempre que recorrer a estatísticas obtidas na calculadora (média, desvio padrão, coeficiente 
de correlação, declive e ordenada na origem de uma recta de regressão, etc.), apresente a(s) 
lista(s) que introduziu na calculadora para as obter.

A prova inclui um Formulário.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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Prova Escrita de Matemática Aplicada às Ciências Sociais

10.º e 11.º Anos de Escolaridade

Prova 835

Duração da Prova: 150 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExAME NACioNAl do ENSiNo SECuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

835

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia
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835

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, excepto nas respostas que impliquem 
a elaboração de construções, de desenhos ou de outras representações, que podem ser primeiramente 
elaborados a lápis, sendo a seguir passados a tinta.

Utilize a régua, o compasso, o esquadro, o transferidor e a calculadora gráfica sempre que for necessário.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar. 

Em todas as respostas, indique todos os cálculos que tiver de efectuar e todas as justificações necessárias.

Sempre que, na resolução de um problema, recorrer à calculadora, apresente todos os elementos recolhidos 
na sua utilização. Mais precisamente:

•   sempre que recorrer às capacidades gráficas da calculadora, apresente o(s) gráfico(s) obtido(s), bem como 
as coordenadas dos pontos relevantes para a resolução do problema proposto (por exemplo, coordenadas 
de pontos de intersecção de gráficos, máximos, mínimos, etc.);

•   sempre que recorrer a uma tabela obtida na calculadora, apresente todas as linhas da tabela relevantes 
para a resolução do problema proposto;

•   sempre que recorrer a estatísticas obtidas na calculadora (média, desvio padrão, coeficiente de correlação, 
declive e ordenada na origem de uma recta de regressão, etc.), apresente a(s) lista(s) que introduziu na 
calculadora para a(s) obter.

A prova inclui um Formulário.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Prova Escrita de Português

12.º Ano de Escolaridade

Prova 639

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

Prova com versões

ExamE NacioNal do ENsiNo sEcuNdário

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

639

Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova. A ausência dessa indicação 
implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens indicados.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Não é permitido o uso de dicionário.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com 
zero pontos.

Ao responder, diferencie correctamente as maiúsculas das minúsculas. Se escrever alguma 
resposta integralmente em maiúsculas, a classificação da prova é sujeita a uma desvalorização 
de cinco pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•  a letra que identifica a opção escolhida.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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Prova Escrita de Português

Alunos com deficiência auditiva de grau severo ou profundo

12.º Ano de Escolaridade

Prova 239

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2011

ExamE NacioNal do ENsiNo sEcuNdário
Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto – programas novos – e
Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

239

No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia
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239

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar dicionário de língua portuguesa.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo que pretende 
que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As 
respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, 
apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•  a letra que identifica a única opção escolhida.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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