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O presente documento divulga informação – exame a nível de escola do ensino secundário da
disciplina de Economia A, a realizar no dia 26 de junho de 2017, nomeadamente:
- Objeto de avaliação;
- Caracterização da prova;
- Critérios gerais de classificação;
- Material;
- Duração.
Objeto de avaliação:
A prova tem por referência o Programa de Economia A e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
Na prova, os conhecimentos e as capacidades sujeitos a avaliação apresentam-se, de um
modo geral, integrados em contextos reais.
Os conhecimentos e as capacidades identificados no módulo inicial, enquanto pré-requisitos
para o desenvolvimento do programa, poderão ser mobilizados na avaliação dos
conhecimentos e das capacidades de outros temas/ conteúdos programáticos.
Todos os conteúdos identificados no programa como “conteúdos de sensibilização”, essenciais
para a compreensão da realidade socioeconómica, poderão igualmente ser objeto de avaliação
na prova.
Caracterização da prova:
A prova tem uma versão.
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do
programa.
A prova inclui apenas itens de seleção (escolha múltipla)
A distribuição da cotação das unidades na prova encontra-se no quadro 1
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Quadro 1 – Distribuição da cotação
Unidades

Cotação
(em pontos)

Unidade 1: A realidade económica e a ciência económica
Unidade 2: Necessidades e consumo

5 a 25
80 a 115

Unidade 3: A produção de bens e serviços
Unidade 4: Comércio e Moeda
Unidade 5: Preços e Mercados
Unidade 6: Rendimentos e repartição de rendimentos
Unidade 7: Poupança e Investimento
Unidade 8: Os agentes económicos e o circuito económico

10 a 60

Unidade 9: Contabilidade Nacional
Unidade 10: As relações económicas com o resto do mundo

45 a 95

Unidade 11: A intervenção do Estado na Economia
Unidade 12: A economia portuguesa no contexto da União Europeia
Critérios gerais de classificação
A cotação do item de seleção só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas as
outras respostas são classificadas com zero pontos. As respostas ilegíveis ou que não possam
ser claramente identificadas são também classificadas com zero pontos.
Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou
preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial)
É permitida a utilização de calculadora não alfanumérica, não programável.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração
A prova em a duração de 120 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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