enunciados e as
r a publicação de
sciplina.

Promoção

Livros de preparação para exames nacionais e provas ﬁnais
(Anos 2012-2017)
Promoção em vigor de 24.09.2018 a 31.12.2018

Desconto especial e exclusivo para Escolas e Particulares

m cada exame, de

presente volume
para o estudo da
onais.

r uma equipa de
logia e Geologia

N.º catálogo 5512

Preço Atual

Designação

Matemática A - 12.º ano

16,90

€

10,14 €

5507

Biologia e Geologia 10.º e 11.º anos

16,90

€

10,14 €

5508

Física e Química A - 10.º e 11.º anos

16,90

€

10,14 €

5509

Português - 12.º ano

14,90

€

8,94 €

5510

Português - 3.º ciclo

13,90

€

8,34 €

5511

Matemática - 3.º ciclo

13,90

€

8,34 €

Preparação para os Exames Nacionais de

Preparação para os Exames Nacionais de

Preparação para os Exames Nacionais de

Preparação para os Exames Nacionais de

MATEMÁTICA A

BIOLOGIA E GEOLOGIA

FÍSICA E QUÍMICA A

PORTUGUÊS

10.º E 11.º ANOS

10.º E 11.º ANOS

desconto *

CAMPANHA

5506

12.º ANO

40 %

* Desconto não
acumulável com
outras promoções
(IVA incluído)

Catálogo

Preparação para as Provas Finais de

Preparação para as Provas Finais de

PORTUGUÊS

MATEMÁTICA
3.º CICLO

3.º CICLO

12.º ANO

Enunciados de 2012 a 2017

Enunciados de 2012 a 2017

1.as e 2.as Chamadas, 1.as e 2.as Fases e Épocas Especiais

1.as e 2.as Chamadas (2012-2014)
1.as e 2.as Fases (2015-2017)
Épocas Especiais

Enunciados de 2012 a 2017

Enunciados de 2012 a 2017

Enunciados de 2012 a 2017

Itens selecionados dos enunciados de 2012 a 2017

Com resoluções completas e explicadas.

1.as Fases, 2.as Fases e Épocas Especiais

1.as Fases, 2.as Fases e Épocas Especiais

1.as Fases, 2.as Fases e Épocas Especiais

1.as Fases, 2.as Fases e Épocas Especiais

Com regras de produção textual.

Com resoluções completas e justificadas
para todos os itens, incluindo os de escolha múltipla.

Com propostas de resolução completas e explicadas
para todos os itens, incluindo os itens de seleção.

Com resoluções completas e explicadas
para todas as questões, incluindo as questões de seleção.

Com resoluções completas e explicadas,
incluindo os itens de escolha múltipla pertinentes.

Com orientações para o item de resposta extensa.

Com um sistema de colunas laterais para identificar
os itens em função do programa.

Com etiquetas para selecionar os itens consoante
o tema e o grau de dificuldade.

Com etiquetas para selecionar as questões consoante
o domínio ou o subdomínio do programa.

Com orientações para o item de resposta extensa.

Com formulário e tabela de agrupamento
dos itens por tema.

Com índice remissivo para facilitar a localização
dos itens de acordo com o programa.

Com tabela periódica, tabela de constantes
e formulário.

Com resoluções completas e justificadas
para todos os itens, incluindo os de escolha múltipla.
Com formulário e tabela trigonométrica.

Com exemplos de texto narrativo
e texto argumentativo.

Com exemplo de texto expositivo-argumentativo.

Edição

Edição

Edição

Edição

Edição

Edição

2018

2018

2018

2018

2018

2018

5509
14,90 € - 8,94 €

5510
13,90 € - 8,34 €

5511
13,90 € - 8,34 €

5506
16,90 € - 10,14 €
Catálogo

5507
16,90 € - 10,14 €
Catálogo

5508
16,90 € - 10,14 €
Catálogo

Catálogo

Catálogo

Catálogo

TAMBÉM DISPONÍVEL
(desconto não aplicável)
PORTES GRÁTIS

Preparação para os Exames Nacionais de

BIOLOGIA E GEOLOGIA
10.º E 11.º ANOS

das para todos os

enunciados como
ante o tema, os
o a orientar o seu

N.º 17 setembro

Novos Produtos Y Notícias Y Promoções Y Contactos

Enunciados de 2006 a 2011
1.as Fases
2.as Fases
Épocas Especiais
Com propostas de resolução completas e explicadas para todos os itens,
incluindo os itens de seleção.
Com etiquetas para selecionar os itens consoante o tema
e o grau de dificuldade.
Com índice remissivo para facilitar a localização dos itens
de acordo com o programa.

Catálogo 5512 - 16,90 €

s da disciplina de
ma de ensino pelo

Este desconto especial é exclusivo
para encomendas a pronto pagamento
IBAN - PT50 0781 0112 00000005942 93

ENCOMENDAS EM
WWW.EMEC.GOV.PT

Para mais informações, envie um e-mail para
armindo.alves@emec.gov.pt ou jose.cotrim@emec.gov.pt
Caso não queira receber a newsletter da EMEC, por favor envie-nos um email para: geral@emec.gov.pt
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