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Cabanas 
 

 
 
 
 

Prova em suporte de papel 

A prova é constituída por um único caderno e tem a duração de 90 minutos.  

Todas as respostas são dadas no enunciado da prova.  

Apresenta apenas uma resposta para cada item.  

Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor. Risca o que não pretendes que seja classificado.  

Apresenta as respostas de forma legível.  

Se o espaço reservado a uma resposta não for suficiente, podes utilizar o espaço que se encontra no 
final da prova. Neste caso, identifica claramente o item a que se refere a tua resposta.  

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a opção correta deve ser assinalada com um X.  

Nos itens da prova cujas respostas envolvem a escrita de simbologia matemática, apresenta-se a barra 
seguinte (…).  

 
 
 

É permitido o uso de calculadora.  
As folhas de rascunho não podem ser entregues para classificação. Apenas o enunciado da prova é 
recolhido. 
 

Utilização de calculadora na Prova de Aferição de Matemática (86) 

Na realização da prova, apenas pode ser utilizada uma calculadora simples ou científica, não 
alfanumérica, não programável, desde que satisfaça cumulativamente as seguintes condições:  
• ter, pelo menos, as funções básicas  
• 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 calculadora gráfica. 

(recortar e devolver ao diretor de turma) 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO 

________________________________________, encarregado(a) de educação do(a) aluno(a) nº___ da 
turma ____do 8º ano, ______________________________________, declaro que recebi os excertos das 
Instruções para a realização da Prova de Aferição de Matemática.  

Tavira, ___ de maio de 2018 

_________________________________________ 
O/A Encarregado(a) de Educação 
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