
Explicamat – compromisso com resultados 

O compromisso com resultados “resultado obtido ou dinheiro devolvido” tem por base os seguintes 

pontos: 

• o aluno tem ao seu dispor, um vídeo com a resolução de cada exercício presente nos 10 exames 

modelo + 5 previsões; 

• o aluno compromete-se a resolver por escrito, em folha branca, todos os exercícios presentes 

nos 10 exames modelo e 5 previsões; 

• para cada exercício de escolha múltipla deve também ser apresentada uma resolução por 

escrito e não apenas a resposta que considera correta; 

• não é obrigatório que o aluno apresente a resolução que é apresentada no vídeo explicamat, 

será aceite qualquer resolução cientificamente correta; 

• dado que o aluno possuí um vídeo explicativo com a resolução de cada exercício, não serão 

consideradas resoluções incorretas; 

• não é necessário um formalismo exagerado em cada resposta. Compreende-se que o aluno está 

numa prática de estudo e o importante é que a resposta seja considerada cientificamente 

correta. Em última análise, se o aluno não souber resolver uma questão, deve ser apresentada a 

resposta que está no vídeo com a resolução; 

• o aluno deve assinar cada folha de respostas. Esta assinatura, assim como a letra apresentada, 

deve ser coerente com a assinatura e letra na prova de exame nacional; 

• as resoluções podem ser enviadas em formato digital (e-mail) ou via CTT; 

• as resoluções devem ser enviadas, antes da data do exame nacional de matemática A de 2016 – 

1.ª fase, para o endereço “remetente” desta encomenda ou para o endereço de correio 

eletrónico de onde foram enviados os dados de acesso; 

• dado que permitimos o envio em formato digital, quem optar por enviar via CTT deve suportar 

os custos de envio; 

• as resoluções, quer sejam em formato digital ou em papel, devem estar em boas condições de 

leitura; 

• o envio deve ser feito de forma organizada e cada exercício deve estar bem identificado 

(Número do Exame modelo ou Previsão, parte I ou Parte II, número do exercício); 

• se enviar em formato digital e o ficheiro for demasiado pesado para enviar por e-mail, pode 

utilizar aplicações gratuitas da web, como por exemplo WeTransfer; 

• este compromisso implica a realização da 1.ª e 2.ª fases do exame nacional de matemática A de 

2016. Caso o aluno obtenha nota inferior a 9,5 valores, deve enviar o exame e identificação 

(cartão de cidadão).  

• Caso não atinja os 9,5 valores no exame da 1.ª fase, deve enviar o exame no prazo máximo de 5 

dias, após publicação das notas. Dessa forma, o explicamat pode tentar uma intervenção mais 

personalizada junto do aluno, com vista ao sucesso no exame de 2.ª fase. 

Nas condições acima referidas, caso não seja obtida a nota mínima de aprovação (9,5 valores numa 

escala de zero a vinte), em quaisquer dos exames de 1.ª e 2.ª fase, será devolvido 100% do investimento 

feito nestes serviços. 

Qualquer dúvida não hesite em ligar 966449836. 

Melhores cumprimentos, 

Vítor Pereira 

explicamat 


