
Calculadoras em Provas e Exames 2022 
(de acordo com o Ofício Circular 3676/2022/DGE-DSDC-DES) 

 

Ano Disciplina(s)/Prova(s) Orientações/Características 

9º ano Matemática / Prova 92 

• Calculadoras, não alfanuméricas* e não programáveis 
o *Não têm visível todo o abecedário inscrito e as letras visíveis acedem apenas a memória 

numérica 
o terem, pelo menos, as funções básicas +, -, *, /, raiz quadrada, raiz cúbica; 
o não serem gráficas 

11º ano 

Economia A / Prova 712 

• Calculadoras científicas, não alfanuméricas*, não programáveis 
o *Não têm visível todo o abecedário inscrito e as letras visíveis acedem apenas a memória 

numérica 
o Não é permitido o uso de calculadoras gráficas 

Física e Química A / Prova 715 

Matemática Ap. C. Sociais / Prova 835 

Matemática B / Prova 735 

• Calculadoras gráficas com a funcionalidade Modo de Exame 

12º ano Matemática A / Prova 635 • Calculadoras gráficas com a funcionalidade Modo de Exame 

Todas as calculadoras autorizadas devem ainda obedecer, obrigatoriamente, às seguintes condições: 

• serem silenciosas • não terem capacidade de comunicação à distância 

• não necessitarem de alimentação exterior localizada • não terem fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão. 

• não terem cálculo simbólico (CAS) • Não serem Opensource 

Muito importante: O Modo de Exame só é ativado no interior da sala de exames e na presença do professor(es) coadjuvante(s) 

  



Calculadoras em Provas e Exames 2022 
(de acordo com o Ofício Circular 3676/2022/DGE-DSDC-DES) 

 

LISTA EXEMPLIFICATIVA, E NÃO EXAUSTIVA, DE CALCULADORAS PASSIVEIS DE UTILIZAÇÃO NOS EXAMES DE: 
Física e Química A, de Matemática A, de Matemática B e de Matemática Aplicada às Ciências Sociais –2021/2022 

 

IMPORTANTE: Todo o aluno que se candidate a EXAME e possua um modelo de máquina de calcular que não está contemplada na lista 

anexa, deverá, até 31 de maio, impreterivelmente, pedir na Escola onde se inscreve a confirmação da possibilidade de utilizar a mesma 

no exame. Para modelos de máquinas de calcular que integraram a lista exemplificativa em anos letivos transatos, deverá o aluno 

proceder à limpeza da memória da calculadora, na sala onde se realiza o exame, na presença do professor coadjuvante, para poder 

realizar a prova. 


