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Duração da Prova: 90 minutos

 Objeto da avaliação
A prova tem por referência o Programa de Economia e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

 Caraterísticas e estrutura da prova


Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por
exemplo, textos, tabelas de dados, gráficos.
 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos
temas/conteúdos programáticos.
 Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que
um dos temas do programa.

 A prova incorpora questões de escolha e múltipla, de resposta curta e
extensa.
 A prova será constituída por quatro grupos com a cotação de 50 pontos para
cada grupo.
 A prova é cotada para 200 pontos.

 Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios
gerais e dos critérios específicos de classificação relativos à disciplina de
Economia.
A – Todas as respostas devem ser analisadas, considerando os seguintes aspetos:
 Relevância da resposta relativamente à questão formulada;
 Forma como os mapas, quadros, esquemas ou textos são explorados, sendo
valorizada a interpretação, a correção na transcrição das informações e a sua
pertinência como suporte de argumentos, sendo valorizada até 15% da
cotação total da questão;
 Mobilização de informação circunscrita ao assunto em análise;
 Domínio da terminologia específica da disciplina.
B – A resposta implausível ou irrelevante perante o solicitado no item e o estabelecido
nos critérios específicos de classificação é pontuada com zero pontos;
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C – Se a resposta contiver elementos errados não solicitados, estes só serão tidos em
conta se forem contraditórios com elementos corretos no mesmo item. Nesta
eventualidade, os elementos corretos não são valorizados.
Se um aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a (s) resposta (s) que não deseja que seja (m) classificada(s), deve
ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.



Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as
respetivas respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser
claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
 Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que
uma resposta a um mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada
em primeiro lugar.
 Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas:
• o número do item;
• a letra que identifica a única opção escolhida.
 As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

 Duração


A prova tem a duração de 90 minutos

 Material autorizado




Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Pode utilizar régua e calculadora do tipo não alfanumérico, não programável.
Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar de forma
inequívoca aquilo que pretende que não seja classificado.

2

