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MENSAGEM N.º 5/JNE/2013 de 31/05/2013

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À CALCULADORA GRÁFICA
TEXAS INSTRUMENTS TI NSPIRE CX

O Júri Nacional de Exames, tendo tido presentemente conhecimento de que a calculadora
Texas Instruments TI nspire CX pode albergar, na sua memória, uma aplicação externa
que permite dotar este aparelho de cálculo algébrico simbólico (CAS), e tendo em conta
que a utilização desta funcionalidade é totalmente interdita no âmbito dos exames finais
nacionais do 12.º ano, vimos esclarecer o seguinte:
1. Os alunos que pretendam utilizar este modelo de calculadora nos exames finais
nacionais do ensino secundário devem certificar-se de que o seu aparelho não tem
instalada a aplicação que permite a utilização de CAS;
2. A utilização deste modelo de calculadora nos exames nacionais com esta
funcionalidade instalada implica a anulação da prova, de acordo com o n.º 6 do
artigo 37.º do Anexo II ao Despacho Normativo n.º 5/2013, de 8 de abril,
Regulamento das Provas e Exames do Ensino Básico e Secundário;
3. Alerta-se também para o prescrito no n.º 8 do artigo 37.º do Regulamento
mencionado, que refere o seguinte:
A verificação de irregularidades durante a realização das provas ou exames da 1.ª
chamada ou 1.ª fase que impliquem a anulação da prova por motivos imputáveis ao aluno
impede-o, nesse ano letivo, de aceder à 2.ª chamada ou 2.ª fase da mesma prova.

4. De acordo com a alínea b) do n.º 4.9 da Norma 02/JNE/2013, os professores
coadjuvantes dos exames finais nacionais de Matemática A (635), Matemática B
(735), MACS (835) e Física e Química A (715), devem fazer a verificação da
conformidade das calculadoras apresentadas pelos examinandos, relativamente à
lista constante do Ofício Circular S-DGE/02/2013, com especial atenção ao modelo
referido;
5. Os professores coadjuvantes devem, junto dos alunos que se apresentem a exame
com uma calculadora do modelo em apreço, e antes do início da prova, alertá-los
para esta situação, solicitando que estes verifiquem se a sua calculadora tem a
aplicação instalada, a fim de a poderem desinstalar;
6. Solicita-se que do teor desta mensagem seja dado conhecimento aos alunos, através
da sua afixação nos locais habituais da escola, bem como através da sua leitura, em
sala de aula, pelos professores das disciplinas em causa.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Júri Nacional de Exames

Luís Miguel
Pereira dos
Santos
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