nomeUC – …º Semestre
Departamento de Aeronáutica e Transportes
Exame/teste/… data

Nome:……………………………………………………………………………………
Turma:………Nº aluno:……………………… Rubrica Vigilante: …………….…...

Duração Máxima da Prova: 2 horas e 30 minutos
Antes de começar a prova leia atentamente as instruções nesta folha de rosto
Preencha o seu nome completo, a sua turma e o seu número de aluno. Coloque o seu Bilhete
de Identidade e o Cartão de Aluno sobre a mesa para que o docente vigilante possa verificar a
sua identificação. Desligue e guarde o seu telemóvel. Não são permitidos telemóveis em cima
da mesa.
A prova é formada por duas partes: Parte I - parte teórica e Parte II - parte prática. As
cotações estão indicadas no final desta página. As folhas estão agrafadas e devem manter-se
assim. Não são permitidas folhas soltas. A prova tem 12 páginas. Comece por verificar este
aspecto!
Não é permitido o uso de folhas de rascunhos. Na prova existe muito espaço que poderá usar
para rascunho.
Não se tiram dúvidas durante a avaliação para não criar situações de injustiça entre os alunos.
Se não conseguir resolver apenas com os dados do problema, escreva na prova o que admitir
como hipóteses adicionais.
Qualquer tentativa de FRAUDE conduz à anulação da prova e aos processos disciplinares de
acordo com os regulamentos da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Em nenhum caso é autorizado o regresso à sala após a saída, durante a avaliação. Se o aluno
pretender desistir, só o pode fazer ao fim de 30 minutos. Deve escrever a palavra DESISTO a
caneta por cima do espaço destinado à cotação da prova, nesta página, deve assinar e entregar
a prova ao docente na sala da sua prova.

Tabela com a Cotação e os Intervalos de Tempo Sugeridos
Pergunta

Tempo Estimado

Pergunta

I.1.

1,0 valores

Cotação

5 minutos

I.5

3,0 valores

Cotação

Tempo Estimado
20 minutos

I.2.

1,0 valores

5 minutos

II.1

6,0 valores

50 minutos

I.3.

1,0 valores

5 minutos

II.2.

5,0 valores

40 minutos

I.4

1,0 valores

5 minutos

II.3.

2,0 valores

10 minutos

Rubrica do Docente………………………………
Cotação da Prova

Valores

Parte I (… valores)

I.1. …
Rascunho e/ou Respostas:

(Risque o rascunho. Pode usar outra(s) página(s) da prova para concluir a sua resposta, desde que a(s) indique.)

I.2. …
Rascunho e/ou Respostas:

(Risque o rascunho. Pode usar outra(s) página(s) da prova para concluir a sua resposta, desde que a(s) indique.)
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