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Intruções para os participantes
(1) A duração total desta prova é de quatro horas.
(2) Esta prova é composta por
Pergunta 1 a 3 - 50 pontos cada - 50 x 3 = 150 pontos
(3) Dentro do envelope irás encontrar
a. Enunciado em inglês
b. Enunciado na tua língua materna (se aplicável)
c. Tabela de constantes em inglês
d. Tabela de constantes na tua língua materna (se aplicável)
e. Um conjunto de folhas de respostas
f. Folha de rosto
(4) Usa apenas uma caneta azul ou preta para escrever as respostas. Para as figuras, podes usar lápis. Os
gráficos têm de ser desenhados apenas com lápis.
(5) Não há pontuação negativa por respostas erradas.
(6) Alguns pontos serão retirados se a resposta final for apresentada sem uma resolução detalhada.
(7) Alguns pontos serão retirados se as respostas finais tiverem uma quantidade incorrecta de algarismos
significativos, não apresentarem as unidades ou apresentarem unidades incorrectas.
(8) Os valores necessários de constantes fundamentais e astronómicas deverão ser retirados da Tabela de
Constantes que te é providenciada.
(9) Instruções relativas ao uso de folhas de respostas
a. É disponibilizada uma folha de respostas para cada questão. As respostas finais para cada
questão/parte de uma questão devem ser escritas na caixa correspondente da folha de respostas.
Indica o teu código de participante e o número da página em cada folha de resposta.
b. Deves também apresentar uma resolução detalhada no espaço em branco disponibilizado em cada
folha de resposta. Se necessário, podes pedir folhas brancas adicionais aos vigilantes.
c. Usa folhas brancas distintas para cada questão.
d. Indica o teu código de participante, número da pergunta e número da página na página FRONTAL
de cada folha branca. Indica o teu código de participante e o número da página no VERSO de cada
folha branca.
e. Cada folha de gráfico deve ser numerada como indicado na questão associada.
f. A numeração das páginas, incluindo as folhas de gráfico, deve ser contínua, isto é, se usas 20 folhas
para toda a prova (incluindo folhas de resposta), o número das páginas deve seguir de 1 até 40.
g. Escreve apenas dentro da área delimitada.
h. Qualquer tipo de rascunho que não desejes que seja avaliado deve ser rasurado.
(10) No final da prova
a. Na folha de rosto, indica de forma clara os números das páginas para cada questão.
b. Verifica que indicaste o teu código de participante em todas as páginas.
c. Coloca a folha de rosto, todas as folhas de respostas, folhas brancas e folhas de rascunho dentro do
envelope. Podes ficar com o Enunciado e a Tabela de Constantes.

