
 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 
Divulgação de resultados  

Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário 2014 − 2.ª Fase 
 

Os resultados dos alunos internos nos Exames Finais Nacionais da 2.ª Fase devem ser 

interpretados tendo em conta o seu contexto específico de utilização, designadamente, 

como segunda oportunidade para os alunos que não obtiveram aprovação na 1.ª Fase ou 

como tentativa de melhoria da classificação obtida na mesma 1.ª Fase. Sendo assim, está 

fora de questão qualquer comparação com os resultados obtidos na 1.ª Fase pelos alunos 

internos. 

Comparando os resultados da 2.ª Fase de 2014 com os resultados da mesma fase em 2013, e 

apenas para um número de provas superior a 2500 nos dois anos, verifica-se a tendência de 

estabilidade que tem vindo a ser observada nos últimos anos. As disciplinas em causa são 

Biologia e Geologia, Geografia A, Física e Química A, História A, Matemática A e Português. 

Por referência à 2.ª Fase de 2013, destaca-se, pela positiva, uma subida da média de 

Geografia A (de 10 valores em 2013 para 11,6 valores em 2014), sendo a variação entre os 

dois anos de 16 pontos (em 200), registando-se ainda uma subida inexpressiva da média de 

Português (1 ponto) de 9,7 valores, em 2013, para 9,8 valores, em 2014. 

Nas restantes disciplinas consideradas, verifica-se que as médias de 2014 são ligeiramente 

inferiores às de 2013, não sendo o valor da diferença estatisticamente significativo. A menor 

variação observa-se na disciplina de História A, com média de 9,3 valores, em 2013, e 9,2 

valores, em 2014, sendo ligeiramente superior nas restantes três disciplinas: 4 pontos em 

Biologia e Geologia (8,3 valores, em 2014, e 8,7 valores, em 2013), 5 pontos em Matemática 

A (9 valores, em 2014, e 9,5 valores, em 2013) e 7 pontos em Física e Química A (9,2 

valores, em 2013, e 8,5 valores, em 2014). 

 

 

Lisboa, 4 de agosto de 2014 
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