
GUIA GERAL DE 

EXAMES 2020 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

2020 



O conteúdo destes diapositivos é apenas uma 

síntese. Não dispensa nem substitui a consulta 

atenta do Guia Geral de Exames 2020 em 

www.dges.gov.pt/guiaexames/  

2020 

ATENÇÃO 

Consulta sempre o website da dges.  Não confies 

noutros sítios pois podem não ser fidedignos.  

Confirma que se trata de 2020 



Quem se deve inscrever? 

Os alunos internos e os 

autopropostos 

2020 



QUANDO SE REALIZA A INSCRIÇÃO NOS EXAMES? 

1ª fase: 11 a 24 março (4ªfeira): 

obrigatoriamente 

2ª fase: 16 a 17 de julho 

TODOS os alunos são obrigados a inscrever-se na 1ª fase 

2020 



Anulei a matrícula depois do prazo de 

inscrição para exame (24 março).  

O que devo fazer? 

Deve inscrever-se ou atualizar 

a inscrição nos 2 dias úteis 

seguintes ao da anulação daa 

matrícula. 

2020 

2020 



Depois da publicação das notas do 3º p., 

vi que reprovei numa disciplina. O que 

devo fazer? 

Deve preencher um novo boletim, ou 

alterar a sua condição para 

«autoproposto» 2 dias úteis depois da 

afixação das pautas do 3.º período 

2020 



Onde é feita a inscrição para os exames? 

Na escola onde estão matriculados 

2020 



Se quiser ir também à 2ª fase, tenho de me 

inscrever outra vez? 

Sim, a inscrição para os exames nacionais na 2.ª 

fase é OBRIGATÓRIA 

2020 



O que é a senha de acesso? 

Os alunos que pretenderem candidatar-se ao ensino superior devem 

pedir a senha de acesso ao sistema de candidatura online e 

apresentar o recibo desse pedido na escola, juntamente com o 

respetivo boletim de inscrição nos exames. 

Pedir via internet à Direção Geral do Ensino Superior, 

www.dges.gov.pt -  

2020 

http://www.dges.gov.pt/


Quais os documentos necessários? 

1. Boletim de inscrição – 2 euros, na Reprografia 

2. Cartão de cidadão 

3. Recibo do pedido de atribuição de senha para acesso ao 

sistema de candidatura online, caso pretenda concorrer ao 

ensino superior público em 2020 

2020 



O boletim 

1ª parte 

do 

boletim 

2020 



Como preencher o boletim? 

Esferográfica azul ou preta 

Sem rasuras 

2020 



Como preencher o boletim? 

Nome completo, IGUAL ao cartão cidadão 

 

Em maiúsculas 

 

Sem abreviaturas 

 

2020 



Como preencher o boletim? 

Nº cartão cidadão: da direita para a esquerda 

 

Se não tem cartão/ BI português: pedir na escola 

um nº interno de identificação 

2020 



Como preencher o boletim?  

 

 

 

Data de nascimento: dia/ mês/ ano 

 

Nacionalidade: (ex.) portuguesa, espanhola, 

brasileira... 

2020 



Como preencher o boletim? 

2019 

Encarregado de educação: em MAIÚSCULAS 

e sem abreviaturas.  

(se o aluno for maior e sem EE, preencher 

com dados do aluno – não deixar vazio) 



2019 

2ª parte 

do 

boletim 



Como preencher o boletim? 

2020 

Escola: Escola Secundária de Monserrate 

 

Curso do ensino secundário: ver tabela C1 

E C2 do anexo VIII da Norma 1 ou Tabela 

C1e C2 do Guia Geral de Exames 2020 



Como preencher o boletim? 

2019 

Código: ver 

códigos dos 

exames na tabela 

A1 do anexo IV 



Como preencher o boletim? 

Ano: 11º ou 12º  

(o ano terminal das disciplinas em que o aluno 

se inscreve) 

2020 



Como preencher o boletim? 

2019 

Interno: assinalar quadrícula S (sim) 

 

Se for para melhoria: S 

 

Se deixar de ser interno (ex. anulação ou 

reprov.): novo boletim 

 



Como preencher o boletim? 

2019 

Prosseguimento de estudos: só assinalam S 

(sim) os alunos dos cursos do ensino 

recorrente e cursos profissionais 



Como preencher o boletim? 

Para prova de ingresso: S (sim) 

2020 



Como preencher o boletim? 

Ficha ENES: Assinale a quadrícula se vai 

candidatar-se ao ensino superior com exames 

nacionais feitos em anos anteriores, SEM REALIZAR 

EXAMES em 2020 

2020 



SIM Não 

(só 

cursos 

prof.) 

SIM 

Se for para 

melhoria: 

também S 

(sim)  

2020 



O que tenho de saber sobre a  

2ª fase dos exames? 

2020 

A inscrição é OBRIGATÓRIA e não automática. 



A nota dos exames da 2ª fase servem para 

me candidatar à universidade na 1ª fase? 

Não, os exames realizados na 2.ª fase só podem ser utilizados, como 

provas de ingresso, na candidatura à 2.ª fase do concurso ao ensino 

superior, tanto no próprio ano escolar como nos dois anos seguintes.  

2020 



O que tenho de pagar na inscrição? 

Na 1ª fase: 

a) Alunos internos: gratuita 

b) Alunos autopropostos: 3€/ disciplina  

Na 2ª fase: 

a) Alunos internos que reprovaram na 1ªfase: 3€/ disciplina; 

b) Alunos autopropostos : 3€/ disciplina; 

c) Alunos internos/autopropostos para melhoria : 10€/ disciplina 

Fora do prazo: 

a) Acréscimo de 25€ 

2020 



Quais as datas dos exames? 

1ª fase: 15  de junho a 7 de julho 

2ª fase: 21 a 27 de julho 

Consultar ATENTAMENTE Anexo III 

2020 



Quais os exames que os alunos dos cursos 

profissionais e vocacionais têm de fazer? 

 

Se concluíram em 2012/ 13 ou em anos seguintes:  

a) Português (obrigatório para todos) 

b) Outro exame nacional, escolhido de entre os que são oferecidos 

para os vários cursos científico-humanístico; 

c) Exames pedidos para provas de ingresso do curso pretendido. 

 

(Fórmula de acesso: CFCEPE=(7CFC+3M)/10) 

 

Se concluíram antes de 2012/ 13:  

a) Exames pedidos para provas de ingresso do curso pretendido. 

2020 



E NO DIA DO EXAMES? 

2020 

Trazer cartão de cidadão ou outro documento de identificação 

Escrever o nome APENAS na parte destacável do cabeçalho, não o 

podendo registar em qualquer outro local das folhas de resposta nem 

quaisquer  outros elementos identificativos 

Sem telemóveis ou quaisquer outros equipamentos tecnológicos, 

ligados ou desligados.  



E NO DIA DO EXAMES? 

2020 

Não escrever expressões desrespeitosas e ou descontextualizadas, 

nem invocar matéria não lecionada 

Não escrever nas zonas sombreadas nem para além das MARGENS da 

folha de prova 

Apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével preta ou azul 

Proibido corretor ou fita 

Não sair antes do tempo regulamentar 



Que materiais posso usar? 

2020 

 

Consultar ATENTAMENTE as Informações-Exame (IAVE) afixadas na 

escola e no sítio do IAVE  

Os alunos que tenham uma calculadora não constante nas listas, 

suscetível de levantar dúvidas quanto às suas caraterísticas, 

deverão, ATÉ AO FINAL DO MÊS DE MAIO, solicitar na escola onde se 

inscrevem a confirmação da possibilidade de utilizar a mesma nas 

provas de exame. 



2020 

A prova pode ser ANULADA a quem cometa 

irregularidades durante a realização dos exames. 

 

A prova é ANULADA a quem cometa, tente cometer 

ou seja cúmplice de qualquer fraude. 



Quais os prazos para pedir  

reapreciação da prova? 

2020 

 

No próprio dia da afixação dos resultados e no dia últil seguinte: 

pedir a consulta da prova 

 

No prazo de 2 dias úteis seguintes à entrega da cópia da prova: 

entrega de requerimento com alegações + 25,00€ (devolvido se 

houver melhoria).  

 

Prova reapreciada na sua TOTALIDADE e não apenas nas questões 

com alegação.  

 

Do resultado da reapreciação pode ainda haver reclamação, dirigida 

ao presidente do Júri Nacional de Exame 



Como calcular a classif. final de uma disciplina? 

2020 

 

a) Disciplinas sem exame: média aritmética 

b) Disciplinas com exame: 

  Classificação final da disciplina = 7xCIF+3CE  

         10 

 

(CIF= classificação INTERNA final e CE= classificação em exame) 



Como calcular a classif. final do secundário para 

acesso ao ensino superior? 

2020 

 

Calculada até às décimas, sem arredondamento 

 

Educação física: de 2014/ 2015 (inclusive) só conta para 

prosseguimento de estudos dessa área.  

(Conta agora para os alunos do 10º e 11º) 



Qual a nota mínima em exame numa disciplina 

que serve como prova de ingresso? 

2020 

 

95 pontos (9,5) 



O que é ficha ENES e para que serve? 

2020 

 

 

É um documento que contém informação sobre as provas de ingresso 

válidas e todas as informações sobre as classificações do aluno. 

 

É necessária para a candidatura ao ensino superior pois contém um 

CÓDIGO DE ATIVAÇÃO para utilização na candidatura online ao 

concurso nacional de acesso.  

 

Sem esse código não é possível efetuar a validação da referida 

candidatura. 



A quantos cursos se pode concorrer? 

2020 

 

 

A um máximo de seis pares instituição/curso, isto é, a 

seis combinações de instituições e cursos, indicadas por ordem de 

preferência. 



Como e quando se apresenta a candidatura ao 

ensino superior?  

2020 

 

 

A candidatura é apresentada através do sistema online, no portal da 

Direção - Geral do Ensino Superior: 

 

www.dges.gov.pt 

 

 

A senha de anos anteriores não é válida para este ano 

O pedido da senha é feito em  www.dges.gov.pt  ;  

Depois imprime-se, assina-se e entrega-se o recibo do pedido na 

escola.  

Se o estudante for menor, o recibo do pedido é assinado pelo EE 

http://www.dges.gov.pt/


Quais os prazos de candidatura ao ensino superior?  

2020 

 

 

1.ª fase do concurso: 21 de julho a 5 de agosto de 2020 

 

2.ª fase do concurso: 7 a 18 de setembro de 2020 

3.ª fase do concurso: 1 a 5 de outubro de 2020 



E os pré-requisitos? 

2019 

 

 

São condições de natureza física, funcional ou vocacional para 

acesso a determinados cursos do ensino superior 

 

 

A inscrição para a realização dos pré-requisitos decorre de: 

 

9 a 27 de março de 2020 

Faz-se nas instituições de ensino superior. 

 

 

A sua avaliação/ realização é de 13 de abril a 15 de maio  



Como sei os cursos que pedem pré-requisitos? 

2019 

 

 

Consultar a instituição do ensino superior 

 

 

Ver Anexo II 

 

 

Consultar www.dges.gov.pt 

http://www.dges.gov.pt/


Algumas datas (ver anexo I) 

2020 

Até 29 de maio: anulação de matrícula (se aplicável); 

 

16 de julho: afixação dos resultados da 1ª fase de exames; 

 

5 de agosto: afixação dos resultados da 2ª fase; 

 

7 de setembro: divulgação dos resultado da 1.ª fase do concurso 

nacional de acesso ao ensino superior. 



Onde obter mais informações? 

2020 

Gabinete de acesso ao ensino superior em Viana do Castelo:  

IPVC Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

gabineteacesso@ipvc.pt 

Telef. 258 825 472;  Fax: 258 824 574 

Largo 9 de Abril - Ap. 186 - 4901-911 VIANA DO CASTELO (ver mais Anexo II) 

 

Direção-Geral da Educação - Júri Nacional de Exames 

Av. 24 de Julho, 140, 6.º - 1399-025 Lisboa 

Telefone: 21 393 45 00 ; Fax: 21 393 45 52 

Sítio de Internet: http://www.dge.mec.pt 

 

Dir.-Geral do Ens. Superior – Dir. de Serviços do Acesso ao Ensino Superior 

Av. Duque D’Ávila, n.º 137 - 1069-016 Lisboa 

Telefone: 21 312 60 00;   Fax: 21 312 61 23 

Email: acesso@dges.gov.pt 

Sítio de Internet: www.dges.gov.pt 

 



Mais questões sobre o tema?  

regista-as no formulário enviado por DT  

2020 

https://forms.gle/SvD77RnMQzhKGb437


Questões 

2020 


