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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova de exame tem como referência o Programa da disciplina de Economia C,
nomeadamente, os seus objetivos, gerais e específicos, cuja consecução é passível de avaliação
numa prova escrita de duração limitada.
A prova de exame permite avaliar o desempenho do examinando no que respeita às
competências que decorrem daqueles objetivos, bem como no que respeita ao domínio dos
conteúdos a eles associados, e que igualmente constam do Programa.
Assim, constituem objeto de avaliação, na prova de exame, as aprendizagens a seguir
especificadas:

Competências











Articulação de conteúdos estudados nas diferentes unidades letivas do Programa;
Análise, interpretação e explicitação da informação contida em documentos de diversos
tipos (textos, tabelas de dados estatísticos, gráficos, etc.);
Utilização correta da terminologia económica;
Estruturação de respostas escritas com correção linguística e de conteúdo;
Definição, explicação e relacionação de conceitos;
Identificação, descrição e caraterização de fenómenos de natureza económica;
Apresentação de causas e consequências de fenómenos de natureza económica;
Relacionação de factos de natureza económica;
Descrição e explicação da evolução de variáveis económicas, a partir de dados
apresentados;
Explicação e justificação de afirmações com base em dados fornecidos ou no acervo
científico da disciplina.
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Conhecimentos
Estes conhecimentos referem-se aos conteúdos que, em termos gerais, a seguir se elencam
e cuja especificação se encontra em cada unidade letiva do Programa:
1. Crescimento e Desenvolvimento
2. A Globalização e a Regionalização Económica do Mundo
3. O Desenvolvimento e a Utilização dos Recursos
4. O Desenvolvimento e os Direitos Humanos

2. CARATERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA
A prova tem quatro grupos de itens.
Alguns dos grupos e/ou alguns dos itens têm como suporte uma afirmação ou um
documento (texto, tabela de dados, gráfico, etc.).
A prova inclui itens de seleção (de escolha múltipla) e itens de construção (de resposta
restrita e de resposta extensa).
Os itens podem implicar a mobilização de aprendizagens relativas a diferentes unidades
letivas.

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.
Itens de seleção (escolha múltipla)
Na resposta aos itens de escolha múltipla a cotação total do item é atribuída às respostas
que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:



uma opção incorreta;
mais do que uma opção.

Não há lugar a classificações intermédias.

2/3

Itens de construção
Nos itens de construção, uma resposta correta deve apresentar:




uma redação que não se limite à transcrição de dados dos documentos introdutórios,
salvo se tal for solicitado pelo item;
os conteúdos relevantes de forma completa, articulada e coerente;
uma utilização adequada da terminologia económica.

A classificação a atribuir a este tipo de itens traduz a avaliação simultânea das
competências específicas da disciplina e das competências de comunicação escrita em língua
portuguesa. A valorização destas últimas competências é de cerca de 10% da cotação do item.

4. DURAÇÃO DA PROVA
A prova tem a duração de 90 minutos.

5. MATERIAL AUTORIZADO
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis nem de corretor.
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