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Para mais informações, envie um e-mail para
armindo.alves@emec.gov.pt    ou    jose.cotrim@emec.gov.pt 

Resoluções completas e explicadas de 
todos os itens (incluindo os de escolha 
múltipla) dos enunciados integrais dos 
Exames Nacionais aplicados a todo o 
sistema de ensino pelo Ministério da Edu-
cação nos anos de 2012 a 2017.

Resoluções elaboradas por:
Associação Portuguesa de Professores

de Biologia e Geologia (APPBG)

Enunciados de 2012 a 2017
 

1.as Fases, 2.as Fases e 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.

Edição

2018

Preparação para os Exames Nacionais de

BIOLOGIA E GEOLOGIA
10.º E 11.º ANOS

Edição

2018

Enunciados de 2012 a 2017
 

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

Com resoluções completas e explicadas.
  

Com regras de produção textual.
 

Com orientações para o item de resposta extensa.
 

Com exemplos de texto narrativo
e texto argumentativo.

Preparação para as Provas Finais de

PORTUGUÊS
3.º CICLO

Edição

2018

Enunciados de 2012 a 2017
 

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

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

Com formulário e tabela trigonométrica.

Preparação para as Provas Finais de

MATEMÁTICA
3.º CICLO

Edição

2018

Itens selecionados dos enunciados de 2012 a 2017
 

1.as Fases, 2.as Fases e Épocas Especiais
 
Com resoluções completas e explicadas,
incluindo os itens de escolha múltipla pertinentes.
  

Com orientações para o item de resposta extensa.
  

Com exemplo de texto expositivo-argumentativo.

Preparação para os Exames Nacionais de

PORTUGUÊS
12.º ANO

Edição

2018

Enunciados de 2012 a 2017
 

1.as Fases, 2.as Fases e Épocas Especiais
 
Com resoluções completas e explicadas
para todas as questões, incluindo as questões de seleção.

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

Com tabela periódica, tabela de constantes
e formulário.

Preparação para os Exames Nacionais de

FÍSICA E QUÍMICA  A
10.º E 11.º ANOS

Edição

2018

Enunciados de 2012 a 2017
 

1.as Fases, 2.as Fases e Épocas Especiais
 
Com resoluções completas e justificadas
para todos os itens, incluindo os de escolha múltipla.
  

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

Com formulário e tabela de agrupamento 
dos itens por tema.

Preparação para os Exames Nacionais de

MATEMÁTICA  A
12.º ANO
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Associação de Professores
de Matemática (APM)

 Sociedade Portuguesa
de Física (SPF)

Associação de Professores
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