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Teste Key for Schools Portugal 2014 
 

Instruções para a realização das componentes do Reading & Writing e do 
Listening 

 

RESUMO 

O Reading & Writing e o Listening decorrem no dia 30 de abril de 2014 à mesma 

hora em todos os estabelecimentos de ensino. 

 

 

Na pausa prevista entre o Reading & Writing e o Listening não é permitida a saída dos 

alunos da sala de realização do teste. 

 

Material autorizado e não autorizado 
 

 Os alunos apenas podem utilizar lápis (B ou HB) e borrachas. 
 

 As respostas ao teste são dadas em folhas de resposta específicas para cada 
componente. 
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 Não é autorizado o uso de folhas de rascunho. 
 

 Não é autorizado o uso de canetas/esferográficas ou lápis de cor. 
 

 Não é autorizado o uso de dicionário durante a realização do teste. 
 

 Para a realização do teste, os alunos não podem ter consigo quaisquer suportes 
escritos (exemplo: livros, cadernos, folhas), nem quaisquer sistemas de 
comunicação móvel (computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, 
incluindo telemóveis, bips, etc.), ainda que desligados.  

 

 Os objetos não estritamente necessários à realização do teste (mochilas,carteiras, 
estojos, etc.) devem ser colocados em local a indicar pelos professores vigilantes, 
assim como os equipamentos de comunicação móvel devidamente desligados. 
 

 Não é permitido comer ou beber durante a realização do teste, com exceção de 
água em garrafa de plástico. 
 

 
 
Os alunos devem comparecer fora da respetiva sala 15 minutos antes da hora de início 
do teste acompanhados de documento de identificação válido. 
 
A apresentação do documento de identificação do aluno é obrigatória; 
 
Não são aceites documentos fotocopiados, mesmo que autenticados; 
 
Não são aceites documentos com validade vencida; 
 
Os documentos de identificação devem permanecer em cima das mesas/carteiras, 
durante a realização do teste. 

 

Procedimentos durante o teste 

 

 O uso indevido de telemóveis ou de aparelhos eletrónicos é considerado fraude e 
implica a anulação do teste. 

 

 Não pode ter consigo qualquer material não autorizado. Não deve falar durante o 
teste nem copiar. Qualquer uma destas ações pode justificar a anulação do teste. 

 

 Qualquer forma de desrespeito pelas instruções fornecidas é motivo de anulação 
do teste. 

 

 As folhas de resposta são nominais. Verifique o seu nome na sua folha de resposta. 
Se estiver correto, assine o seu nome a lápis. Se não estiver correto, ponha a mão 
no ar e informe o professor vigilante. 

 

 Só podem abrir os enunciados quando vos for dada autorização. 
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 No Reading & Writing escreva as respostas apenas nas folhas de resposta. 
 

 Pode, igualmente, escrever as respostas no enunciado, mas tem de copiá-las para 
as folhas de resposta antes do final do teste. 

 

 Leia cuidadosamente as instruções presentes no enunciado. 
 

 Escreva a sua resposta à frente do número de cada questão na folha de resposta. 
verifique se respondeu a todas as questões. 

 

 Não escreva mais do que as palavras requeridas. 
 

 Não escreva nas linhas pretas nem nos quadrados/retângulos pretos. 
 

 O Reading & Writing tem a duração de 70 minutos. Não pode abandonar a sala 
antes do final do tempo regulamentar.  

 

 No final do teste, fique no seu lugar enquanto são recolhidos os enunciados e as 
folhas de resposta. 

 

 No Listening vai ouvir 2 vezes cada parte do teste. 
 

 Enquanto estiver a ouvir, escreva as suas respostas no enunciado. 
 

 O Listening tem a duração de 30 minutos. Não é permitido abandonar a sala antes 
do final do tempo regulamentar. 

 

 No final da audição, vai haver uma pausa de 8 minutos para copiar as suas 

respostas para a folha de resposta. 

 Quando for dito que o teste terminou, deve parar de escrever. 
 

Atraso na comparência dos alunos 
 

No Reading & Writing é permitida a entrada de alunos na sala desde que o atraso na 
comparência dos alunos não ultrapasse os 15 minutos após o início do teste.  
 
 
Os alunos que comparecem atrasados não dispõem de tempo suplementar no final deste, 
terminando o teste no final do tempo regulamentar. 
 
 

Irregularidades/fraudes 
 
Não há desistência de realização do teste. Tendo o aluno dado entrada na sala, o seu teste é 
obrigatoriamente objeto de classificação. 
  
Em circunstância alguma pode o aluno abandonar a sala antes de terminado o tempo 
regulamentar do teste. 
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Será anulado o teste de qualquer aluno que: 
 
 ◦ indique no teste elementos suscetíveis de o identificar; 
 
 ◦ utilize expressões ofensivas ou insultuosas; 
 
 ◦ cometa ou tente cometer inequivocamente qualquer fraude ou utilize meio  
 fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do teste; 
 
 ◦ comunique com outro aluno de qualquer forma; 
 
 ◦ manipule qualquer tipo de equipamento eletrónico e de comunicação durante  
 a realização do teste; 
 
 ◦ utilize livros, dicionários, notas ou apontamentos durante a realização do teste; 
 
 ◦ se ausente da sala de realização do teste antes de terminar o tempo  
regulamentar do mesmo e sem que lhe seja dada ordem de saída; 
 
 ◦ perturbe, de qualquer modo, a ordem na sala de realização do teste ou incorra  
 em comportamento indevido durante a sua realização; 
 
 ◦ viole qualquer um dos normativos legais que regem o teste. 
 
 A decisão de anular o teste de um aluno cabe à direção da escola. 

 

 
Esta informação está disponível para consulta no site da escola, na área do Key for 
Schools. 
 


