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PROVA DE CONHECIMENTOS TEORICOS PARA OBTENCAO DE 
LlCENCAS DE PILOTO, PROFISSIONAL E NAO PROFISSIONAL AO 
ABRIGO DO DA PARTE FCL DO REGULAMENTO (UE) N." 1178/2011 DA 
COMISSAO, DE 3 DE NOVEMBRO 

INTRODUCAO 

Com a entrada em vigor do Regulamento (UE) n.o 1178/2011 , da Comissao, de 3 

de novembro de 2011 , que estabelece as requisitos tecnicos e as procedimentos 

administrativos para as tripulac;5es da aviac;ao civil [alterado pelos Regulamentos 

(UE), da Comissao. n." 290/2012 . de 30 de mar,o de 2012, 70/2014 , de 27 de 

janeiro e 245/2014 , de 13 de marc;o de 2014], concretizaram-se algumas 

modificac;oes no sistema de licenciamento de pessoal aeronautico e, 

consequentemente, nas provas de conhecimentos teoricos com vista a obtenc;:ao de 

licenc;:as e qualificac;:6es aeronauticas. 

Assim, considerando a entrada em funcionamento dos cursos de formaC;ao 

abrangidos pelo Anexo I (PARTE FCL) do Regulamento europeu anteriormente 

mencionado, e a consequente necessidade de realizac;ao dos exames de 

conhecimentos te6ricos previstos no mesmo regulamento, publica-se a presente 

circular com a finalidade de informar a comunidade aeronautica acerca do 

procedimento de exames te6ricos adotado pelo INAC, I.P. 

OBJETIVO 

A presente CIA tem como objetivo fornecer informac;:ao relativa aos requisitos e 

procedimentos a observar para realizac;ao de provas te6ricas, com vista a obtenc;ao 

de uma licenc;:a au qualificac;:ao aeronautica, bem como dar a conhecer 0 seu 

planeamento e realizac;:ao. 
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Estas provas sao constituidas per uma OU mais disciplinas ou por urn ou mais 

grupos de disciplinas, organizadas par partes au cadernos, 

As provas, uma vez iniciadas, deverao 5er realizadas, no seu todo, no Instituto 

Nacional de Avia,ao Civil-I.P. (INAC-I.P.). 

As provas teoricas escritas que tern como objetivo a obtenc;:ao de licencas em 

determinadas categorias , par parte de candidatos detentores de licenc;:as ja emitidas 

em outras categorias de aeronaves, com reconhecimento de eredito te6ricQ, 

vulgarmente conhecidas par "Pro vas Bridge", realizar-se-ao de acordo com a 

disposto no apendice I ao Anexo I do Regulamento (UE) n.o 1178/201 1, da 

Comissao, de 3 de novembro de 2011, na redacao atual. 

3. AMBITO DE APLICACAo: 

3 .1. A presente CIA aplica-se as provas de conhecimentos te6ricos para obten~ao de 

Licen~as de Piloto Profissional e Nao Profissional , Qualifica~ao de Voo por 

Instrumentos e Qualifica~ao de Radiotelefonia, ao abrigo e em conformidade com 

do disposto no Regulamento (UE) n .o 1178/2011, da Comissao, de 3 de novembro 

de 201 1, alterado pelos Regulamentos (UE), da Comissao, n .~ 290/2012 , de 30 de 

mar,o, 70/2014 , de 27 de janeiro e 245/2014, de 13 de mar,o de 2014,e nas 

Oecisoes do Diretor Executivo da Agencia Europeia para a Seguranc;:a da Avia~ao 

que aprova os respetivos Acceptable Means of Compliance (AMC - Meios 

aceitaveis de conformidade). 

3.2. 

4. 

Sao abrangidas as ATO's e os respetivos candidatos provenientes de cursos 

ministrados em conformidade com a PARTE FCL, iniciados de pais de 07 de Abril 

de 2013, e ainda candidatos em regime de auto-propositura que ap6s a mesma 

data tenham iniciado a processo de exame te6rico com vista a conversao de licenc;:a 

em « Iicen~a PARTE FCL». 

DATA DE ENTRADA EM VIGOR 

A presente Circular de I nforma~ao Aeronautica entra em vigor no dia lOde abril de 

2015. 
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PROCEDIMENTO/DESCRICAO: 

Bancos de Questoes 

Todos as Bancos de Questoes utilizados pelo INAC, LP. para gerac;ao de exames 

sao confidenciais . 

E interdita a capia total ou parcial das quest6es apresentadas nos exames par 

violar 0 principia da confidencialidade, par isso, qualquer tentativa nesse sentido, 

conseguida ou nac, sera punida com classifica9ao de 0% no exame em causa. 

Licen~as de Pilotos Profissionais e Qualifica~ao de Instrumentos 

As provas tearicas para obten~ao de Iicen9as de aviao, de helicoptero, e 

qualificat;ao de voo par instrumentos, sao geradas automaticamente par 

computador, com recurso ao Banco Central de Questoes Europeu (ECOS) da 

Agencia Europeia para a Segurant;a da Aviagao (European Aviation Safety Agency 

- EASA), e terao versao unica em lingua inglesa. 

licen~as PPL(A), PPL(H), PPL(AS), LAPL(A), LAPL(H) 

As provas te6ricas escritas para este tipo de licen9as, bern como para a 

qualificagao de radiotelefonia (RIT), sao geradas automaticamente p~r computador, 

com recurso ao Banco de Ouestoes do INAC, I.P. (BINAC) que, embora possuindo 

a mesma matriz do Banco Central de Questoes Europeu (ECOB) da EASA, e 
bilingue, permitindo aos candidatos a escolha da lingua em que aquelas provas 

serao elaboradas. Caso 0 candidato nao mencione no requerimento a lingua em 

que pretende que 0 seu exame seja elaborado sera assumida a lingua inglesa. 

5.1.3 Outros tipos de licen~as - SPL; LAPL(S); BPL; LAPL(B) 

5.1 .3.1. 

5.1.3.2. 

As pravas teoricas para ablen<;aa de licen<;as SPL. LAPL(S). BPL. LAPL(B) , sao 

geradas automaticamente com recurso ao Banco de Ouestoes do INAC, I.P. 

(BINAC RECREIO) , com versao unica em Lingua Portuguesa para 8 das 9 

disciplinas e bilingue (Portugues/lngh~s) para a disci pi ina de Comunicagoes. 

A obteng2l0 da qualificagao em Radiotelefonia (RIT) internacional (Ingles) implica 

que 0 exame de comunicagoes seja feito em Lingua Inglesa. 
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Prova te6rica de Comunica~oes 

As provas de Comunica<;:oes - COM VFR e COM IFR - nos exames de CPL, ATPL 

e IR, conforme aplicavel , sao elaboradas a partir do ECOB e tem 0 mesmo numero 

de questoes, independentemente da licenca ou qualificaciio a que se destinam. 

Assim, as provas de Comunicac6es COM VFR e COM IFR, uma vez superadas 

com sucesso, serao validas para as restantes licen<;:as ou qualificac;:oes. 

As provas de Comunica<;:oes - COM VFR - nos exames de PPL, LAPL, SPL e BPL, 

sao elaboradas a partir do mesmo Banco e 0 numero de quest6es a responder e 0 

mesmo, independentemente da licenca a que se destina . Assim , a prova de 

comunicacoes, uma vez superada com sucesso para uma licenca, sera valida para 

as restantes l icen~as. 

Prova Te6rica em regime de autopropositura 

Apenas serao admitidos a prova te6rica escrita em regime de autoproposto, 

candidatos com experiencia previa reconhecida e de acordo com a estipulado no 

artigo 8.° do Regulamento (UE) n.o 1178/2011 . 

Provas te6ricas 

Regras Gerais 

As provas te6ricas serao realizadas na sede do INAC, loP. ou em locais 

apropriados, a divulgar com a antecedemcia minima de 5 dias uteis, em total 

observancia pelo disposto no paragrafo ARA.FCL.300 da Sec~ao II da Subparte 

FCL. do Anexo VI do Regulamento (UE) n.' 1178/2011 . 

Os candidatos deverao apresentar-se no local onde efetuarao a exame com uma 

antecedencia minima de 30 minutos e ser portadores de um documento de 

identidade civil com fotografia atualizada, nomeadamente Cartao de Cidadao. 

Bilhete de Identidade, au Passaporte, ou, em alternativa, carta de condu~ao ou 

cartao de aluno emitido pelo INAC, I.P .. 

Os candidatos devem apresentar-se para exames preferencialmente fardados com 

as uniformes das respetivas escolas e as respetivas insignias, devendo pautar a 

sua conduta perante os colaboradores do INAC. J.P. e demais candidatos pelos 

principios elementares de corre~ao , urbanismo, respeito e distanciamento 
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indispensaveis it situayao solene de prestayao de provas publicas perante a 

autoridade, tendo em conta 0 lugar que ocupam no processo. 

A admissao a sala de exames e 0 inicio da prova pode ser vedado a candidatos 

que se apresentem visivelmente inaptos para iniciar 0 exame, nomeadamente em 

estado de aparente embriaguez ou indumentaria inapropriada. 

E interdita a comunicac;ao entre candidatos dentro da sala de exames durante 0 

periodo de prova. 

Os candidatos que terminem a prova antes de esgotado 0 tempo atribuido, deverao 

manter-se, em silencio, no seu lugar e aguardar instrw;6es dos examinadores 

presentes na sala de exames. 

Ao cancluir a prova as candidatos devolverao todo 0 material recebido, nao 

podendo transportar para a exterior da sala qualquer nota, apontamento ou 

reprodu~ao da prova, ainda que parcial , independentemente do suporte utilizado 

(no caso de exames realizados em suporte de papel excetua-se a folha de controlo 

- c6pia da folha de respostas - a qual fica na posse do candidato ap6s verifica~ao 

pelos examinadores a qual nao pode canter qualquer nota au apontamento). 

o procedimento de realizayao da prova considera-se concluido ap6s se ter sido 

declarado como tal pelos examinadores que presidem a mesma. 

Os examinadores podem, durante a decurso das provas, consoante 0 caso, 

declarar a interrup.;ao, suspensao, anula~ao, adiamento, cancela mento, au, a 

termino antecipado da sessao de exame se considerarem que: 

a) Os procedimentos aplicaveis a realiza~ao do exame, previstos e estabelecidos 

nos term os das alineas d), e) e f) do panlgrafo ARA.FCL.300 do Regulamento 

(UE) n.o 1178/2011 nao se encontram reunidos; 

b) Ha perturba.;ao da ordem suscetivel de colocar em causa a normal presta~ao 

dos candidatos em sessao; 

c) Identifiquem a existencia de falha tecnica dos sistemas e equipamentos de 

apoio; 

d) Considerem existir perigo para a seguranya de pessoas e bens: 

e) Nos demais casas de forya maior ou previstos na lei. 

Oas ocorrencias e decis6es referidas em 5.2.1.9 que impliquem a pronuncia dos 

examinadores sera elaborado a respetivo averbamento na folha de presenc;:as da 

sessao respetiva, sendo a tear do mesmo, sempre que necessaria, reproduzido na 

plataforma informatica SEAC. 

Ap6s se ter esgotado a tempo de dura~ao atribuido para resolu~ao de cada prova 

(modulo, disci pi ina au caderno) pelos candidatos au apos a candidato ter dado 

indica~ao de conclusao da sua prova (0 que ocorrer primeiro), a conteudo do 

enunciado regressa ao estado de confidencialidade que precedeu a inicio da prova, 
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ficando vedada a consulta pelos candidatos ou por Qutros interessados, salvo nos 

cases previstos na lei e que venham a ser decididos e notificados por escrito pelas 

entidades competentes. 

Cumpridas as formalidades de execuC30 da prova, as candidatos tomam 

conhecimento do resultado provisorio disponibilizado pela plataforma SEAC e tern 

direito a receber urn exemplar do boletim de correryao da prova, onde consta a 

chave de sotucoes, validado pelo examinador e com a indicacao do resultado 

provisorio. 

Epocas de Exame 

Durante as varios anos de utilizaC30 do sistema SEAC para geracao dos exames 

teoricos nos quais a INAC, I.P. tern vindo a disponibilizar vadas epocas de exame 

ao longo do ano, algumas ocorrE'mcias vieram demonstrar a necessidade de alguns 

ajustes na marca9ao das epocas de exames. 

Consuttadas as Organizacoes de FormaCao (OF) envolvidas na formaCao para 

obten9ao de Ucen9as Profissionais, a opiniao, quase gerat, leva-nos a definir regras 

para a marcac;ao das epocas de exames e definiCao dos respetivos horarios: 

a) Cada epoca sera realizada sempre dentro do mesmo mes, para que 0 prazo 

limite para a realizacao das provas nao deixe duvidas. 

b) Havera epoca de exames em todos os meses "numero impar" Uaneiro , marco, 

maio, julho, setembro e novembro), para que todos os alunos ten ham 

possibilidade de utilizar 0 limite maximo de tempo para fina lizar as provas (Ex: 

setembro-marco ou novembro-maio). 

c) A epoca tera lugar, preferencialmente, na terceira semana do mes com inicio em 

ou depois do dia 15, em 1}' alternativa na semana seguinte e, em 2.a alternativa , 

na seman a anterior, no caso de haver impedimentos. 

As epocas para exames teoricos das Ucent;as Nao Profissionais serao marcadas, 

de acordo com as possibilidades, dentro dos intervalos, respeitando todos as anos 

os mesmos meses. 

Mediante requerimento fundamentado dos interessados, e consoante a 

disponibilidade do servico, poderao ser marcadas epocas de exame especiais fora 

dos periodos habituais e em locais a definir, sendo para cada situa9ao especifica 

definidas as condicoes particulares de prestacao do servic;o. 

As epocas de exame sao as descritas no Anexo I, 0 qual sera periodicamente 

atualizado na pagina de internet do INAC, J.P. (www.inac.pt), no separador relativo 

a realizacao dos exames te6ricos. 
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Cada epoca de exames tera um hortuio, descrito no Anexo II, 0 qual sera gerido e 

adaptado pelo lNAC, I.P., tendo em conta as necessidades existentes para cada 

epoca de exames e 0 cumprimento dos normativQs aplicaveis. 

Marcac;6es de exames 

S6 serao aceites requerimentos de marcac;:ao de exames ate 17 (dezassete) dias 

consecutivos antes do inicio da epoca a que se reportam . 

Sempre que as inscric;:5es sejam efetuadas diretamente pelas Organizac;:6es de 

Formac;:ao no SINAC, mediante solicitac;:ao a esla por parte do candidato, poderao 

ser feitas ate as 24:00 horas do 13,0 dia antes do inicio da epoca de exames; 

(exemplo: na epoca 7A12014 que tern inicio em 17 de novembro, as inscric;:6es 

poderao ser feitas ate as 24:00 horas de dia 04 de novembro, quarta-feira). 

A inscri<;:ao para um exame s6 sera valida ap6s 0 pagamento da taxa devida e 

ernissao da guia respetiva. 

Nao havera lugar ao reembolso das irnportancias pagas no caso de falta de 

comparencia do candidato (Cfr. n.o 1 do artigo 6.° do Regulamento de Taxas do 

INAC, I.P., constante do Anexo ao Decreto-Lei n.o 159/2004, de 30 de junho e do 

artigo 8.° da Portaria n.o 869-Al94, de 28 de seternbro). 

Caso seja apresentada justifica<;:ao valida num periodo de 5 (cinco) dias uteis ap6s 

a data em que teria sido efetuada a prova, havera lugar ao pagarnento de urn 

adicional de 25% das taxas respetivas, desde que 0 exame seja efetuado nurn 

prazo de 90 dias contados a partir da data em que apresentou justifica<;:ao (Cfr. 

artigo 9.° da Portaria n.o 869-Al94, de 28 de seternbro). 

Materiais autorizados: procedimento e regime de san~6es 

Os candidatos apenas poderao transportar consigo para a sala de exarne 0 

seguinte material individual: 

a) Urn calculador de navega<;:ao manual mecanico; 

b) Lapis, borracha, caneta ou eSferografica; 

c) Transferidor ou rnedidor de angulos acoplado a regua graduada ("Plotter" ); 

d) Regua graduada e compasso; 

e) Auxiliar de leitura de graficos; 

f) Calculadora eletr6nica cientifica, nao programavel, nao alfanumerica e sem 

fun<;:oes especificas de avia<;:8o. 

g) Dicionario Ingles-Portugues (facultativo). 
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o INAC, I.P. distribuira material de apoio tal como Anexos, e consoante a 

disponibilidade, calculadoras eletr6nicas e 0 restante material referido em 5.2.4.1, 

sendo vedado aos candidatos 0 usa de qualquer outro equipamento au material, 

incluindo dispositivos e acess6rios pessoais (ex. : rel6gios, telem6veis, pagers, 

tablets , dispositivos de recolha au transmissao de audio au video, etc.). 

Toda e qualquer material que as candidatos pretendam utilizar nos exames esta 

sujeito a previa verificac;ao dos examinadores, constituindo a recusa de 

disponibilizacao do mesmo para verificaC;3o, bern como a ocultac;ao do mesmo, 

fundamento suficiente para 5e considerar que 0 material em causa e nao 

autorizado, impedindo-se assim a sua utilizacao no decurso da realiza~ao da prova, 

ainda que 0 mesmo conste da lista citada em 5.2.4.1 .. 

Por uso de material nao autorizado entende-se a mera disponibilidade de material 

ou de conteudo escrito, visual , taW ou aud itiv~ , em local situado ao alcance do 

candidato durante 0 decurso de uma sessao de exame. 

o incumprimento do procedimento de exame, bem como das instrucoes legitimas 

dadas pelos examinadores durante a prova ou a violacao de qualquer normativ~ 

aplicavel ao candidato, incluindo 0 manuseamento de qualquer equipamento ou 

material que nao 0 referido em 5.2.4.1 e 5.2.4.2, determina a imediata interrupcao 

da prova e expulsao da sala. 0 candidato sera reprovado. A "tentativa" e a uida a 

exameR rsitting") serao contabilizadas. 

Os examinadores podem reter para analise quaisquer objetos que os candidatos 

facam transportar consigo para 0 interior da sala de exame, sendo a mera posse ou 

disponibilidade de material nao autorizado em qualquer fase do decurso da prova 

imputavel exclusivamente ao candidato. 

Se os examinadores considerarem que 0 candidato nao cum pre 0 procedimento de 

exame durante 0 decurso da prova, tal sera avaliado com vista a reprovac;:ao do 

candidato na disciplina em causa ou no exame no seu todo (todas as disciplinas), 

em conformidade com a alinea e) de ARA.FCL.300 do Anexo VI do Regulamento 

(UE) n.' 1178/2011 . 

o INAC, I.P., mediante proposta do juri de exames, proibira os candidatos que 

comprovadamente copiem, de rea lizarem qualquer outro exame durante um 

periodo minimo de 12 meses, a contar da data do exame em que os candidatos 

ten ham sido apanhados a copiar, em conformidade com 0 disposto na alinea f) de 

ARA.FCL.300 do Anexo VI do Regulamento (UE) n.' 1178/2011 . 
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"Briefing" sobre a prova 

Antes do exame se inieiar as examinadores do INAC, I.P. efetuarao um "br iefinfi' , 

cujos tapicos principais se descrevem no anexo III it presente circular, podendo, 

nessa ocasiao, as candidatos colocar eventuais duvidas ou quest6es que 

pretendam ver esclarecidas antes de iniciarem a prova. 

o aludido "briefing" nao dispensa, contudo, as candidatos do conhecimento previa 

da legislac;ao e das respetivas normas e procedimentos aplicaveis a realizac;ao do 

exame, nao assistindo aos mesmas 0 direito de invocar 0 seu desconhecimento 

como justificac;ao para a incumprimento. 

Elabora~ao das provas teoricas escritas 

As provas te6ricas serao apresentadas no monitor do computador ou em papel 

formato A4, consoante as disponibilidades e a solicita9ao dos candidatos. 

As provas em computador serao acompanhadas, ah~m dos necessarios Anexos e 

material a distribuir pelo INAC, I.P. , por uma folha de sugestoes/comentarios onde 0 

candidato devera, sucintamente, expor duvidas de interpretayao ou de ordem 

tecnica que pretenda submeter a apreciayao do juri de exames. 

As provas em papel serao constituidas por um caderno de prova e por Anexos ou 

material a distribuir pelo INAC, loP., se os houver. 

a) A primeira folha do caderno deve ser destacada para ficar na posse do candidato 

e servira exclusivamente para copia da folha de respostas. 

b) A segunda folha , que nao deve ser separada, serve para registo das respostas e 

ressalvas na parte da frente, e no verso, para sugestoes/comentarios; nao serao 

aceites ressalvas feitas no verso da pagina nem consideradas as 

sugestoes/comentarios na frente da mesma. 

c) As provas sao acompanhadas com instruyoes de preenchimento da folha de 

respostas e informayoes que devem ser lidas atentamente. 

Pilotos profissionais e Qualificac;:oes de Instrumentos (IR) 

As provas para obtenyao de licenyas profissionais, Piloto de Linha Aerea e Piloto 

Comercial , bern como para a Qualificayao de Voo por Instrumentos, serao 

elaboradas de acordo com a PARTE FCL (Anexo I) do Regulamento (UE) n.o 

1178/2011, da Comissao. de 3 de novembro de 2011 , alterado pelos Regulamentos 

(UE), da Comissao, n." 290/2012. de 30 de mar~o de 2012, 70/2014. de 27 de 



5.2.6.1.2. 

5.2.6.2 

5.2.6.2.1 . 

5.2.6.2.2. 

5.2.6.2.3. 

5.2.6.2.4. 

5.2.6.2.5. 

5.2.6.2.6. 

5.2.6.2.7. 

5.2.6.2.8. 

5.2.6.3 

5.2.6.3.1. 

5.2.6.3.2. 

10122 (CIA II / I S) 

janeiro de 201 4, e 245/2014 , de 13 de marryo de 2014. As quest6es serao 

apresentadas sempre em lingua in9le5a, cujo dominic e um requisito legal. 

Sera ut ilizado 0 Banco Central de Questoes da EASA, com total cumprimento das 

normas de selec;ao, numero e distribuiC(80 das quest6es bern como do tempo 

atribuido para a sua realizac;8o. 

Licen~as de Pilotos particulare. PPL(A). PPL(H). PPL(AS). LAPL(A). LAPL(H) 

Apesar do Regulamento (UE) n,o 1178/20 11 conter as norm as aplicaveis a emissao 

de ~ licen9as PARTE FCL", e5te mesmo regula menta preve igualmente a 

competencia e 0 dever das autoridades competentes dos Estados-Membros 

adotarem todas as medidas e procedimentos necessarios para que as requerentes 

possam realizar as exames de conhecimentos teoricos de acordo com as requisitos 

aplicaveis da Parte FCL (dr. alinea a) de ARA.FCL.300) , assim como para definir 

procedimentos adequados para assegurar a integridade dos exames de 

conhecimentos teoricos (dr. alinea d) de ARA.FCL.300). 

o Banco de Quest6es utilizado para elaboracao das provas referentes ao presente 

tipo de licencas, e gerido e mantido pelo INAC, I.P .. 

As questoes serao apresentadas na lingua Portuguesa au Inglesa, segundo a 

oPCao do candidato. 

Para a QualificaC30 da Radiotelefonia em Ingles, todas as provas de exame para 

obtencao da licenca ser30 obrigatoriamente em ingles, independentemente do nivel 

de proficiencia do candidato. 

Lembramos que 0 conhecimento da lingua Inglesa e urn requisito legal. 

o exame tera urn total de 120 questoes, a distribuir par nove provas. 

o tempo e 0 numero de questoes de cad a modulo ou caderno da prova constam no 

Anexo III a presente Circular. 

A distribuiC30 de questoes para cad a modulo ou caderno, de acordo com 0 

programa teorico, sera disponibilizada na pagina eletr6nica do INAC, J.P. 

(www.inac.pt), no separador relativo a realizaC30 de exames teoricos. 

Licen~as SPL; LAPL(S); BPL; LAPL(B) 

Por uma questao de padronizaC3o, as quest6es a apresentar nestes exames 

obedecem aos mesmos principios de todas as outras. 

A prova de Comunica90es COMNFR €I feita em Lingua Portuguesa, a menos que 0 

candidato pretenda a qualificaC30 Radiotelefonia (RT) em Ingles, caso em que deve 

solicitar, expressamente, a prova em Lingua Inglesa. 
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o tempo e 0 numero de quest6es de cada modulo ou caderno da prova constam no 

Anexo I a presente Circular. 

A distribuigao de questoes para cada modulo ou caderno, de acordo com 0 

programa teerica, sera disponibilizada na pagina eletr6nica do INAC, I.P., no 

separador relativQ a realizagao de exames teoricos. 

Classifica~ao das provas: Aprova~ao e reprova",ao 

Em conformidade com 0 disposto na alinea b) 1. de FCl.025, constante do Anexo 1 

ao Regulamento (UE) n.o 1178/2011, 0 candidato considera-se "aprovado" numa 

determinada disciplina se nela obtiver um minima de 75% do total de pontes 

alocados, nao havendo lugar a aplicagao de penalizagao por pontes 

correspondentes a quest6es as quais 0 candidato nao tenha respondido ou tenha 

respondido incorretamente. 

Quando a classificac;ao obtida numa dada disciplina for inferior ao minima 

estabelecido para aprovac;ao (ou, sendo superior ao minimo, venha a ser aplicada 

sanc;ao ou declarado oficiosamente ate retificativo do resultado da prova ou de 

reconhecimento de nulidade que determine um resultado diferente), 0 candidato 

sera considerado "Reprovado". 

A reprovac;ao numa disciplina ou grupo de disciplinas implica a sua repetic;ao, 

sujeita ao normativo aplieavel a eada easo. 

A falha na obtenc;ao de aprovac;ao em todas as disciplinas eorrespondentes ao cicio 

associado a uma determinada licenc;a/qualificac;ao, dentro dos limites e condic;6es 

estabeleeidas no Regulamento (UE) n.o 1178/2011 , determina a reprovac;:ao na 

prova teorica no seu todo, ficando sem efeito as disciplinas em que 0 candidato 

tenha obtido aprovac;ao (efr. primeiro paragrafo do n.o 3 da alinea b) de FCl.025). 

No caso deserito no paragrafo anterior, 0 infcio de um novo cicio de exame teorieo 

pete candidato, fica condicionado a frequencia previa de formac;ao adicional numa 

ATO - eurso de reeuperac;ao - (a qual determinara, com base nas necessidades 

evidenciadas pelo candidato, 0 ambito e a extensao dessa formac;:ao) - dr. ultimo 

paragralo do n.' 3 da alinea b) de FCL.025. 

Juri de Exames 

Para eada epoea de exames sera nomeado um juri permanente que analisara todas 

as oeorrencias, bem como todas as observac;oes ou comentarios validos feitos 

pelos candidatos no documento apropriado, ou outros assuntos que sejam 
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apresentados na forma escrita ate ao final do dia em que 5e tenha realizado a prova 

visada. 

o Juri de Exames pode ouvir e deliberar sobre questoes levantadas, mesmo que de 

forma indireta, por qualquer pessoa que demonstre passuir legitime interesse, au 

conhecer faetos que possam 5er relevantes para as quest6es a apreciar e que 5e 

enquadrem no ambito de intervengao daquele 6r93.0. 

Revisao de provas 

Uma vez que, para cada epoca de exames, existe urn juri permanente 5e pronuncia 

sobre as quest6es suscitadas, verificando a conforrnidade das provas e sua 

execucao com as normativQs aplicaveis, e atendendo ao facto de as meios tecnicos 

atualmente utilizados pelo INAC, I.P. serem de grande fiabilidade, (resultado 

apurado pelo computador, mediante leitura etica/introduc;ao manual), a revisao de 

provas incidira exc1usivamente sobre: 

a) 0 calculo do resultado comunicado ao candidato apes a termino da prova: e 

b) a conformidade entre 0 registo oficial das respostas dadas pelo candidato e os 

dados inseridos na plataforma SEAG. 

A revisao de provas pode ser requerida pelo candidato interessado junto dos 

servic;os de atendimento ao publico do INAG, LP. ate ao final do dia util seguinte ao 

da tom ada de conhecimento do resultado proviserio, mediante preenchimento do 

impressa modele 20 e pagamento da taxa respetiva no ato da requisiyao do 

servic;o. 

Todos as pedidos que nao respeitem 0 disposto em 5.2.9.2. serao liminarmente 

indeferidos. 

o processo de revisao de prova, do qual deve constar urn relaterio abreviado 

elaborado pelo revisor indicado pelo titular do ergao de estrutura do Departamento 

de Licenciamento de Pessoal e FormaC;ao do INAG, LP., apes publicaC;8o das 

classificac;oes finais, fica disponivel para consulta dos interessados. 

Resultado das provas e certidoes 

o resultado das provas efetuadas em computador, ou em suporte de papel, que e 

comunicado aos candidatos apes realizaC;80 das provas, e que resulta do 

processamento de dados no sistema SEAG, deve ser considerado provisorio; 0 

resultado oficial sera 0 que constar das pautas oficiais publicadas. 

As pautas acima referidas com os resultados das provas teericas serao 

normalmente publicadas ate quinze (15) dias uteis apes 0 final de cad a epoca . 
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As pautas publicadas com os resultados definitos e oficiais devem refletir as 

resultados das revisoes de provas, bem como as decis6es do Juri de Exames. 

5.2.10.4. Os efeilos da classificac;ao e do resultado atribuidos em cada paula, 

consideram-se reportados ao dia do mes em que 0 candidato em causa tenha 

prestado prova a disciplina relevante. 

Dos resultados das provas podem ser emitidas certid6es e certificados de 

habilitacoes, documentos esses que serae lavradas nos termos solicitados pelos 

interessados e consoante 0 que constar. 

o requerimento a que se refere a emissao dos documentos a que alude 5.2.10.4. 

abedeee preferencialmente a forma escrita atraves do preenchimento do impresso 

respetivo (mod. 20), sendo obrigatoria a liquidayao da taxa respetiva para 

efetivayao do pedido. 

As certid6es e certificados a emitir devem ser seladas com 0 selo branco em uso e 

ser emitidos de acordo com os requisitos legais para 0 fim a que se destinam, 

devendo em particular fazer referencia ao seguinte: A identificayao do requerente; A 
identifica9ao do trabalhador do INAC, LP. que procede til emissao; A descriy80 do 

que constar relativamente aos termos e objeto visados pelo pedido. E obrigat6ria a 

meny80 relativamente til qualidade dos resultados das provas, referidos ao 

momenta da emissao (provis6rios ou definitivos); A referencia as datas em que as 

provas foram realizadas pelo candidato; A meny80 relativamente a data e hora de 

emiss80, bem como a referenda as guias e aos valores cobrados pela emissao; 

Das certid6es emitidas deve ser mantido um livro diario de registo pelo INAC,LP. e 

um copiador onde constem as certid6es e certificados passados e a data e 

assinatura do recetor que tenha procedido ao levantamento do documento, ou, em 

alternativa, 0 registo de envio postal (nos casos de expediyao por correio). 

Dos recursos 

Dos resultados referentes a classificayao das provas, referidos em 5.2.10.3., cabe 

recurso hierarquico facultativo, a interpor para 0 Conselho Diretivo do INAC, I.P., 

nos termos do C6digo do Procedimento Administrativo (CPA) e demais legislay80 

aplicaveis. 

o recurso mencionado no numero anterior deve ser interposto no prazo maximo de 

tres meses. 
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Omissaes 

Qualquer questao omissa na presente circular sera esclarecida pelo Departamento 

de Licenciamento de Pessoal e Formac;:ao do INAC, I.P., mediante requerimento de 

qualquer interessado. 

Podem ser solicitados esclarecimentos ou informac;:oes, presencialmente, durante a 

horario de expediente, junto do servic;:o de atendimento do INAC, I.P., OU, em 

alternativa, pelos meios divulgados atraves do website do INAC, LP. (www.inac.pt) . 

Refenlncias 

Regulamento (UE) n.' 1178/2011 , da Comissao, de 3 de novembro de 2011 , 

alterado pelos Regulamentos (UE), da Comissao, n .1)$ 290/2012 , de 30 de man; o 

de 2012, 70/2014, de 27 de janeiro e 245/2014 , de 13 de mar~o de 2014; -

Acceptable Means of Compliance and Guidance Material (Meios aceitaveis 

de conformidade e Material de orientac;:ao) da PARTE FCL e da PARTE ARA do 

Regulamento anteriormente identificado (Annex to ED Decision 2011/016/R e 

Annex 10 ED Decision 2012/006/R e Annex to ED Decision 2014/020/R) ; 

Regulamento de Taxas do INAC, I.P., constante do Anexo ao Decreto-Lei n.o 

159/2004 , de 30 de junho; 

Portaria n.O 869-Al94, de 28 de setembro. 

Anexos 

Anexo I - Calendario de epocas de exames; 

Anexo II - Horarios (Folio 1 - Pilotos profissionais; Folio 2 - Pilotos nao 

profissionais); 

Anexo 111 - Distribu i~ao de quesl6es para a prova teorica de PPL(A), PPL(H), 

PPl(AS), LAPl(A), LAPl(H); 

Anexo IV - Distribui~ao de quest6es para a prova teorica de SPL, BPL, LAPL(S), 

LAPl (6); 

Anexo V - "Briefing" 

~~:!!<1~ifselho Direlivo 
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CALENDARIO DE EXAMES 
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1 - PILOTOS PROFISSIONAIS 

ANO DE 2015 

EPOCAS SEMANA DIAS 
DATA LIMITE PARA APRESENTAC;:AO DE 

S REQUERIMENTO DE INSCRICAo 
1 - PARTE FC 4' 19 A 23 DE JANEIRO 02/01/2015 (06/01 /2014 se registado no SINAC pela 

ATO) 
2 PARTE 12' 16 A 20 DE MARC;:O 27/02/2015 (03/03/2014 se registado no SINAC pela 
FCL ATO) 
3 - 21' 18 A 22 DE MAIO 04/0512015 (05/05/2014 se registado no SINAC pela 
PARTEFCL ATO) 
4 30' 20 A 24 DE JULHO 03/07/2015 (07/07/2014 se registado no SINAC pela 
PARTEFCL ATO) 
5- 39' 21 A 25 DE 04/09/2015 (08109/2014 se registado no SINAC pela 
PARTEFCL SETEMBRO ATO) 
6- 47' 16A 20 DE 30/10/2015 (03/11/2014 se registado no SINAC pela 
PARTEFCL NOVEMBRO ATO) 

Netas: 
1 - Fica salvaguardada a possibilidade de marca~ao e epocas de exames especiais em periodos e/au 

locais adicionais a definir, mediante pedido dos interessados e consoante as possibilidades do 
servi90, nos casos que se apresentem devidamente justificados. 

2 - As epocas seguintes serao comunicadas oportunamente. 

ANO DE 2016 

EPOCAS SEMANA DIAS 
DATA LIMITE PARA APRESENTACAO DE 

S REQUERIMENTO DE INSCRtCAo 
1 - PARTE 4' 18 A 22 DE JANEtRO 04/01/2016 (05/01/2014 se registado no SINAC pela 
FCL ATO) 
2- 12' 14 A 18 DE MARC;:O 26/02/2016 (01103/2014 se registado no SINAC pela 
PARTEFCL ATO) 
3 - 21' 16 A 20 DE MAIO 29/04/2016 (03/05/2014 se registado no SINAC pela 
PARTEFCL ATO) 
4 - 30' 18 A 22 DE JULHO 01 /07/2016 (05/07/2014 se registado no SINAC pela 
PARTEFCL ATO) 
5 - 39' 19 A23DE 02/09/20 16 (06/09/2014 se registado no SINAC pela 
PARTEFCL SETEMBRO ATO) 
6- 48' 21 A 25 DE 04/11/2016 (08/11/2014 se registado no SINAC pela 
PARTEFCL NOVEMBRO ATO) 

Notas: 
1 - Fica salvaguardada a possibilidade de marcac;ao e epocas de exames especiais em periodos e/ou 

locais adicionais a definir, mediante pedido dos interessados e consoante as possibilidades do 
servic;o, nos casas que se apresentem devidamente justificados. 

2 - As epocas seguintes serao comunicadas oportunamente. 
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2 - PILOTOS NAo PROFISSIONAIS 

ANO DE 2015 

EPOCAS 
SEMANA 

DIAS 
DATA LIMITE PARA APRESENTACAO DE 

5 REQUERIMENTO DE INSCRICAO 
l A PARTE 8' 19A20DE 02/02/2015 (06/02/2014 se ,egistado no SINAC pela 
FCL FEVEREIRO ATO) 
2A - 16' 16 A 17 DE ABRIL 30103/2015 (06/04/2014 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL ATO) 
3A - 25' 18 A 19 DE JUNHO 01/06/2015 (05/06/2014 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL ATO) 
4A 36' 03A04DE 17/08/2015 (21108/2014 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL SETEMBRO ATO) 
5A - 42' 15A16DE 28/09/2015 (02/10/2014 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL OUTUBRO ATO) 
6A 50' 10AllDE 23/11/2015 (27/11/201 4 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL DEZEMBRO ATO) 

Notas: 
1 - Fica salvaguardada a possibilidade de marcac;:ao e epocas de exames especiais em perfodos e/ou 

locais adicionais a definir, mediante pedido dos interessados e consoante as possibilidades do 
servigo, nos casas que se apresentem devidamente justificados. 

2 - As epocas seguintes serao comunicadas oportunamente. 

ANO DE 2016 

EPOCAS 
SEMANA 

DIAS DATA LIMITE PARA APRESENTACAO DE 
5 REQUERIMENTO DE INSCRI~Ao 

lA - PARTE 8' 18A19DE 01/02/2016 (05/02 /2014 se ,egistado no SINAC pela 
FCL FEVEREIRO ATO) 
2A - 17' 21 A 22 DE ABRIL 04/04/2016 (08104/2014 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL ATO) 
3A - 25' 16 A 17 DE JUNHO 30105/2016 (03/06/2014 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL ATO) 
4A- 36' 01 A 02 DE 16/08/2016 (19/08/2014 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL SETEMBRO ATO) 
5A - 43' 20A21 DE 03/10/2016 (07/10/2014 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL OUTUBRO ATO) 
6A 51' 15A16DE 28/11 /2016 (02/12/2014 se ,egistado no SINAC pela 
PARTEFCL DEZEMBRO ATO) 

Notas: 
1 - Fica salvaguardada a possibilidade de marcagEio e epocas de exames especiais em perfedos e/ou 

locais adicionais a definir, mediante pedido dos interessados e consoante as possibilidades do 
servigo, nos casas que se apresentem devidamente justificados; 

2 - As epocas seguintes serao comunicadas oportunamente. 
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ANEXO II 

Honirios dos Exames 

PILOTOS PROFISSIONAIS (REGIME DO REGULAMENTO (UE) N,. 1178/2011) 

DIAS S~ L~ , 2 SESSAO 3 SESSAO " d " 5 6 0 7 

A"~~ 
, , , , , , 

2' ATI'LAlIIIR - 1\ !.I' I \ /II nt : ~~ ATI'I. -)IO \ II" 70U \ II" JIO 
700QI'S (OI:IS) \I R L \\\ (UI :OII I\ICG (01:00) 01· .... ( O I : I ~ ) ' I ('G (0 1;00) 

Fein ll - WU \I "U' IOU 
I 

:00,'" 
c~:\" :~~ '~!R , (OO,,;,oPS I ';~:, \1 ~!," I C"'",o', ,00, ""';0''''' ' (1'1. iO:,'~O:" ' (; 

~~\'::~O '4S\ : ':." IOU ';" , , 
~':U I " ~~"U 

\ , 

A ri 'L ) 20/340 ~\TI'L (0 I ;00) 
ATI'L 220 X I 1' 1. 220 3' " " I'E R FIO I:OO) 

~ ~~::~~ 
INST (01 :30) . .... S l ( I :30) 

Fcira 

---.1- (01,00, (01 ,00) 
I 

~~ 
CI'I. J2O/J4U I ( ';\~;:I\':;~~:O CI"(;,~~;;ST ('I" ;1\2,~~;~ST 

" ,,!,~ ,~~:: ' '" ,~~~;~SI '" ,;,20~;~S ' 
, 16,00 -19,00 

4' AT" LAIlIR 330 1\ 11'1 (0 1:00) 
,\ rI' l. 400 C LII ATPL 400 CUI A:~~ ',:~ ','!" 

" LAN (2:00) (0 1:00) (I :00) 12,001 
Feira 

AIPI.!; I~~~;I.AS , ::,~" (UI ,JUI I 
CI'LJJO I'tAN ('PI. J2UIl" ('I'L'~U-"I.I ' CPL400 CUI , Oi ,i~: "" 
'~IN 

1'1.11" ,00"" (00:4!! ) 

100~'~: ' '' '"100,''' '" ;t:~':; ' " 
, , , , , ' 

~ 
, G'" ArrL9IO V,," 

I ~ ';~ ~;i,oo; AI"I., \I ' ;~i::,' ''' 5' " O2~"\-

Fein 
n ' 

NAV 'O' :JO) ,6" ,., ;;;~ '''''' cr:o; '~o~ sr n'1.2 1O( 'S" 
(0,\1 ,."JOI s,;;;" \ :,,) ;0' :30; 

I 

I (o:'i '~~~~ , ,oi}~ ~ II~ 
6' \I :;i~o:' ,'I 

,\'1'1'1,800 I'V 
! AII':;;~~:"" 

Feira 
cruoo",,:, ,~,. ,;:-\ ;" ',::-V 'i~ 

I I'" 92~o::';~i'O\l '"'01:;~',El' IR 92~O:~;~"co.\I ' "'~~~JOI 
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ANEXO II 

Horarios dos Exames 

PILOTOS NAO PROFISSIONAIS (REGIME DO REGULAMENTO (UE) N."1178/2011) 

OIAS SAL.A SEssAo SESSAO SESSAO SESSAO SrsSAO SESSAO SESSAO SESSAO SESSAO 
1 2 J • ; 6 7 8 9 

09:00 09:45· 10:20· 11 :10- 11 :"5- 12 :30- ' 4:00· 15:15- 16:00-
-09:30 - 10:05 -10:55 -11:30 · 1l :IS - IJ:OO -1 5:00 -15:45 . 16:45 

I ' ""L(A/II/AS1I'!' I.IA/II/ASj !'!'L(AfII/ASj " J' I .(Afllh\S) I'I ' I .(A) I'I'LiA) "I' L(A) rpl.( t\) ""I.(A) 
0 0 0 0 0 0 

Dia 0 0 0 
I .,\I'I .(MII) I .AI' L(A) LAI'!' It\) LAI' •. (,\) LAI'l.(A) LAI' I .(,\ ) 

- '-
I .A I'I.(A/II) ' .A "I .(MII) LAI'L(A/II ) 

010 ALAW 040 111'(' 050 M ET 
090 <.:0:\1 080 ,',.- 07101'5 0)0 FI'" 020 AGK 060 NAV 

(00:30) (00:20) (00;35) 
(00:20) (00:30) (00:)0) (0 1 ;00) (00:311) (00:45, 

PI'qll) 
l'rL(lI ) 1' 1'1 ,( 11 ) 1'1'1.(11) "1 '1.(1 1) 

0 

1.,\1' 1..(11) 
0 0 0 0 

IA PL (II) 1,A I'1. (II ) I.A1' 1. (II) I .M'L(II) 

080 ,'F 
0710rs 030'-" " 020,\GK 066 NA\' 

(00:30) 
(00:30) (01:00) (00:30) (00:45. 

I"'I.(,\S) I'I'I.('\S) I' I'I.(AS) I' I'I.('\S) I' I'I .(AS) 

080 I't' 0710l'S 030 Frl' 020 AGt( 060 N,\\' 
(00:30) (00:30) (01 :00) (00:30) (00:"5) 

09:00 09:45- 10 :20- 11 :10- 1' :45- 12:30· 1" :00· 15: 15- 16:00-
-09:30 · 10:05 ·1 0:55 · 11 :30 - 11:15 -1J:00 -15:00 -15:",5 -16:45 

2' SPC srI. SPI . srI. 
0 0 0 0 

Sf'L SPL SI'I. Dia I.AI'1.(S) I.AI'I.(S) I.,\I'I .(S. I.AI' I.(S) 
srl_ SI'I .. 

0 0 0 0 0 

-'- 0 0 0 0 
I.'\ I' L(S) I.,\I'I.(S) IAI' l.tS) I.'\I'I.(S) 

IU'L III'!- III'!. "" I. 
I.AI'I.(S) 

0 0 0 0 
080l'F 07101'S 030 FI'I' 020,\GK 060 N,\ \' I.AI'L(II) 1.,\ 1'1.(11) l.'\ I'tlm 1.'\1'1 .(11) 
(00:30) (00:30) (0 1:00) (00:30) (00:45) 

010 ALA\\' 0",0 111'1. 0501\1.:'1' 090 COM 
100:30 00:20 00:35 00 :20 

BPI. 8PI. 111'1, BPI. IWI. 
0 0 0 0 0 

1..'\1' 1.(11) I.,\I'UH) 1.""1.(11) L'\rt(H) 1 .... \1'1 .(11) 

080 , .... 071 (WS 030 FI'I' 020,\GK 060N,\ \' 
(00:30) (00:30) (0 1 :(0) (00:30) (00:45) 
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ANEXO III 

PROVA TEORICA DE PPL(A), PPL(H), PPL(AS), LAPL(A), LAPL(H) 

MAPAS DE TESTES DE CONHECIMENTOS TEORICOS INDIVIDUAlS QUE COMPOEM A PROVA 
TEORICA 

(a) Disciplinas comuns a PPL(A), LAPL(A), PPL(H), LAPL(H), PPL(AS): 

OiscipJinafm6dulo: Tempo 
N.o de Questoes ~tribUidO 

minutos) 
PPL(A) I LAPL(A) I PPL (H) I LAPL(H) I PPL (AS) 

Air law 12 30 
Human erformance 12 20 
MeteorolOOv 12 35 
Communications 12 20 

Soma de controle: 48 105 

(b) Disciplinas especificas de acordo com as diferentes categorias de aeronaves: 

b.1. Comuns a PPL(A) e LAPL(A): 
b.2. Comuns a PPL(H) e LAPL(H): 

Disciplina/m6dulo: Tempo 
N.o de Questoes atribufdo 

(minutos) 
PPL(A) I LAPL(A) PPL (H) I LAPL(H) PPL (AS) 

b.1. b.2. 

PrinciDies of niciht 12 12 12 30 
Ooerational orocedures 12 12 12 30 
Flight performance and 20 20 20 60 

I olannino 
Aircraftceneral knowledae 12 12 12 30 
NaviCation 16 16 16 45 

Soma de controle: 72 72 72 195 

Resumo: Tempo 
N.o de Questoes atribuido 

I (minutos) 

PPL(A) I LAPL(A) PPL (H) I LAPL(H) PPL (AS) 

DisOOlinas comuns 48 48 48 105 
Disciolinas esoecificas 72 72 72 195 

Soma de controlo: 120 120 120 300 
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ANEXOIV 

PROVA TEO RICA DE SPL; LAPL(S); BPL; LAPL(B) 

MAPAS DE TESTES DE CONHECIMENTOS TEORICOS INDIVIDUAlS QUE COMPOEM A PROVA 
TEORICA 

(a) Disciplinas comuns a SPL, LAPL(S) , BPL, LAPL(B): 

Oisciplina/modulo: Tempo 
N.o de Quest6es atribuido 

I (minutos) 
SPL I LAPL(S) I BPL I LAPl(B) 

Air law 12 30 
Human performance 12 20 
Meteoroloov 12 35 
Communications 12 20 

Soma de controla: 48 105 

(b) Disciplinas especificas de acordo com as diferentes categorias de aeronaves: 
b.1. Comuns a SPL e LAPL(S): 
b.2. Comuns a BPL e LAPL(B): 

Disciplina/modulo: Tempo 
N.o de Questoes atribuido 

I (minutos) 
SPl I l APL(S) BPl I lAPl(B) 

b.1 . b.2. 

Principles of flight 12 12 30 
Operational procedures 12 12 30 
Flight performance and 20 20 60 

I planninq 
Aircraft general knowledge 12 12 30 
Navigation 16 16 45 

Soma de controla: 72 72 195 

Resumo: Tempo 
N.o de Quest6es ~rtribUidO 

minutos) 

SPl I LAPl(S) BPl I lAPl(B) 

Disciplinas comuns 48 48 105 
Disciplinas especificas 72 72 195 

Soma de controJa: 120 120 300 
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ANEXOV 

"Briefing" de Exame Te6rico 

1. Todo 0 material nao autorizado sera colocado em local a indicar pelos examinadores do 

INAC, I.P., fora do alcance dos candidatos quando sentados nos postas de exame 

respetivQs. 

Material autorizado durante 0 exame: 

a) Urn calculador de navegag030 manual mecfmico: 

b) Lapis, borracha, caneta ou esferografica; 

c) Transferidor ou medidor de angulos acoplado a regua graduada ("Plotter'); 

d) Regua graduada e compasso; 

e) Auxiliar de leitura de graficos; 

f) Oicionario Ingles-Portugues (facultativo); 

g) Documento de identificacao pessoal com fotografi3. 

2. 0 documento de identificacao deve ser colocado em cima da mesa de exame para 

verificagao. Sao aceites, para identificaC;30, documentos que contenham uma fotografia, 

nomeadamente, B.1. ou cartao do cidadao, passaporte, carta de conduc;ao ou cartao de 

aluno emitido pelo INAC,-I.P.; 

3. Localize e memorize a posic;ao das saidas de emergimcia da sala. Se 0 alarme de fogo soar 

abandone de imediato a sala. Regresse somente ap6s receber instruc;oes para 0 fazer; 

4. Deve manter em cima da mesa somente 0 necessario para a execuc;ao do exame: anexos, 

calculadora, "plotter", folhas do exame, folha de respostas, etc. ; 

5. Certifique-se que possui todos os elementos necessarios para efetuar 0 exame, incluindo 

todos os anexos. 

6. Verifique que 0 nome constante na prova e 0 seu, le ia e cumpra rigorosamente as 

instruc;oes; 

7. Hora de inicio e de fim do exame sera anunciada pel os examinadores do INAC, I.P. e, 

quando disponivel, colocada no quadro; 

8. Os examinadores do INAC, I.P. informarao, por aviso verbal , quando faltarem 5 minutos 

para terminar a prova; 

9. Durante os exames s6 serao prestados esclarecimentos relativos a questoes de carater 

geral. Os examinadores do INAC, I.P. nao se pronunciarao sobre quaisquer palavras ou 

termos do exame bem como sobre 0 seu significado ; 

10. A prova terminara exactamente ao ser atingido 0 tempo previsto e 0 exame terminara de 

imediato. Nao e autorizada qualquer extensao, nem para registo de respostas ainda nao 

assinaladas; 

Pagina 1 de 2 



22/ 22 (CIA 11 / 15) 

11 . Apes indica9c3o de que 0 exame terminou as candidatos deverao permanecer sentados ate 

que todos as exames e material associado sejam retirados, ficando na posse do candidato 

apenas a folha da c6pia de respostas , sem qualquer outra anotagc3o au referencia ; 

12. 0 candidato que termine a prova antes de esgotado 0 tempo atribuido devera permanecer 

em sih~ncio no seu lugar; 

13. 0 sih~ncio sera mantido durante tada a prova. Se 0 candidato necessitar de contactar 0 

examinador do INAC, I.P. devera levantar 0 brayo e aguardar que seja contatado; 

14. 0 dicionario e calculadora eletronica, assim como 0 material em geral sera verificado, 

previamente, pelos examinadores do INAC, loP.; 

15. Os Sancos de Dados para os exames sao confidenciais, por isso, qualquer tentativa de 

c6pia ou subtratrao dos referidos dados sera punida com a classificatrao de 0% (zero) no 

exame; 

16. A folha de respostas deve ser entregue devidamente preenchida conforme as instrutr6es, 

assinada e as ressalvas rubricadas; 

17. Uma folha de respostas nao assinada implica a nuJidade do resultado contando, contudo, a 

tentativa e 0 "sitting' (epoca de exame); 

18. As ressalvas nao rubricadas nao serao consideradas e a questao ou quest6es respetivas 

serao consideradas erradas; 

19. Os candidatos que comprovadamenle copiem (seja alraves da uliliza,ao de material nao 

autorizado ou de c6pia das respostas de outros candidatos), serao impedidos de realizar 

qualquer outro exame durante um perfodo minima de 12 meses, a contar da data do exame 

em que foi apanhado a copiar, em conformidade com 0 disposto na alfnea f) de 

ARA.FCL.300 do Anexo VI do Regulamento (UE) n.' 1178/2011 . 

20. Sempre que possivel as provas te6ricas serao realizadas na modalidade de testes 

assistidos por computador. 
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