INFORMAÇÃO - Prova DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 1ª / 2ª FASE
ENSINO SECUNDÁRIO
Disciplina: Economia C
Prova 312| 2021
Duração da Prova: 90 minutos
12.º Ano de Escolaridade

Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do
ensino secundário da disciplina de Economia C, a realizar em 2021 nomeadamente:
• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios de classificação;
• Material;
• Duração
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor, as
aprendizagens essenciais e o programa da disciplina.
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado
dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo
Programa, em adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito.
1. Objeto de avaliação
A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite
avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa.
No domínio dos conhecimentos
 Compreender a perspetiva da Ciência Económica na análise dos fenómenos sociais
 Integrar os fenómenos económicos no contexto dos fenómenos sociais
 Compreender conceitos económicos fundamentais
 Utilizar corretamente a terminologia económica
 Conhecer aspetos relevantes das economias portuguesa e da União Europeia
 Compreender aspetos relevantes da organização económica das sociedades, bem como da sua
evolução
 Compreender características fundamentais do mundo atual – desigualdades económicas,
regionalização económica, mundialização e globalização, crescimento populacional e consumo
intensivo de recursos naturais
 Conhecer tendências da economia mundial
 Problematizar a situação político-económica mundial, europeia e portuguesa à luz dos Direitos
Humanos
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Conteúdos:
Unidade Temática 1 - Crescimento e Desenvolvimento:
 Crescimento económico e desenvolvimento
 O crescimento económico moderno
 As desigualdades atuais de desenvolvimento
Unidade Temática 2 - A Globalização e a Regionalização Económica do Mundo:
 A mundialização Económica
 A globalização do mundo atual
 A globalização e os países em desenvolvimento
 A regionalização económica mundial
Unidade Temática 3 - O Desenvolvimento e a Utilização de Recurso:
 O desenvolvimento e a questão demográfica
 O desenvolvimento e os recursos ambientais
Unidade Temática 4 - O Desenvolvimento e os Direitos Humanos:
 Direitos Humanos
 Economia e justiça social
 Economia e cidadania
 Economia e ecologia
2. Características e estrutura da prova
A prova é constituída por 2 grupos.
O grupo I é constituído por questões de escolha múltipla.
O outro grupo é constituído por itens de resposta fechada e por itens de resposta aberta, que podem
exigir resposta curta ou resposta extensa (livre e orientada).
No grupo II todos os itens são introduzidos por documentos (textos, gráficos ou quadros de valores
estatísticos).
As cotações são apresentadas na escala de 0 a 200 pontos, que corresponde a uma classificação na
escala de 0 a 20 valores.
Grupo I
1 a 8 …………………………………..…(8x5)…………………………… 40 pontos
__________
40 pontos
Grupo II
1.
1.1………………………………………………………………………………20 pontos
1.2………………………………………………………………………………15 pontos
1.3………………………………………………………………………………20 pontos
__________
55 pontos
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2.
2.1………………………………………………………………………………10 pontos
2.2………………………………………………………………………………20 pontos
__________
30 pontos
3.
3.1………………………………………………………………………………15 pontos
3.2………………………………………………………………………………20 pontos
__________
35 pontos
4.
4.1………………………………………………………………………………20 pontos
4.2………………………………………………………………………………20 pontos
__________
40 pontos
Total da prova ………………………………………………………...................... 200 pontos
3. Critérios gerais de classificação
Grupo I - Nas questões de escolha múltipla, serão atribuídos zero pontos às respostas em que se
apresente:
 Mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correta);
 De forma ilegível o número da questão e/ou a letra da alternativa selecionada.
Grupo II – O aluno deverão:
 Utilizar corretamente a terminologia económica;
 Estruturar respostas escritas com correção formal e de conteúdo.
A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente
em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de três pontos.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
4. Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
Não é permitido o uso de corretor.
5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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