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1. Introdução
O presente documento tem o objetivo de dar a conhecer as características da prova de equivalência à
frequência da disciplina de Economia C, a realizar em 2018, nos termos do disposto no D.L. 139/2012 de 5
de julho e Portaria nº 243/2012, de 10 de agosto.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação supra referida e do
Programa da disciplina.
Relativamente à prova a realizar, o presente documento dá a conhecer os seguintes aspectos:
 Objecto da avaliação;
 Características e estrutura;
 Critérios de classificação;
 Material a utilizar;
 Duração

2. Objeto da avaliação
A prova tem por referência o Programa da disciplina de Economia, em vigor, nomeadamente os seus
objectivos gerais e específicos, susceptíveis de avaliação numa prova de duração limitada.
Competências:
 Articulação de conteúdos estudados em diferentes unidades letivas do programa da disciplina.
 Análise e interpretação de documentos de diversos tipos
 Utilização correta de terminologia económica
 Estruturação adequada da resposta
 Objetividade e capacidade de síntese
 Descrição e explicação da evolução de variáveis económicas
 Identificação, explicitação e definição de conceitos
 Explicação e relacionação de factos e/ou fenómenos de natureza económica
 Justificação de afirmações com base no acervo científico específico da disciplina
Conteúdos:
Tema I - Crescimento e Desenvolvimento
1. Crescimento económico e desenvolvimento – conceitos e indicadores
2. O crescimento económico moderno
3. Desigualdades atuais de desenvolvimento
Tema II – A globalização e a regionalização económica do mundo
1234-

A mundialização económica
A globalização do mundo atual
A globalização e os países em desenvolvimento
A regionalização económica mundial

Tema III – O desenvolvimento e a utilização de recursos
1. O desenvolvimento e a questão demográfica
2. O desenvolvimento e os recursos ambientais
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Tema IV – O desenvolvimento e os direitos humanos
1. Direitos humanos – noção, características gerais e evolução
2. Economia e justiça social
3. Economia e cidadania
4. Economia e ecologia
5. Economia, desenvolvimento e direitos humanos

3. Características e estrutura









A prova será composta de três grupos de itens
a ) ao grupo I serão atribuídos 60 pontos , e será constituído por três questões;
b ) ao grupo II serão atribuídos 60 pontos, e será constituído por três questões;
c) ao grupo III serão atribuídos 80 pontos, e será constituído por quatro questões.
Os itens podem ser de, escolha múltipla, de resposta curta e de resposta extensa.
A prova apresenta duas versões ( Versão 1 e Versão 2)
A prova pode implicar a formulação de questões que pressuponham articulação de saberes
constantes dos subtemas objecto desta prova.
A prova inclui interpretação de gráficos, textos e tabelas de dados

4. Critérios gerais de classificação






Adequação das respostas às questões formuladas
Utilização correta do vocabulário específico da disciplina
Expressão de ideias de forma clara, organizada e cientificamente correta
Objetividade e capacidade de síntese
A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas
aos itens do Grupo I

Itens de construção
Escolha Múltipla

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- Uma opção incorrecta;
- Mais do que uma opção
Resposta curta

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados
Resposta extensa

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de
desempenho corresponde uma determinada pontuação

A avaliação das competências de comunicação escrita poderá ser valorizada em 10% da cotação do item a
avaliar
Descritores
Níveis Descritores
3
Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, pontuação ou ortografia cuja gravidade não
implique perda de inteligibilidade e/ou sentido
2
Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, pontuação ou ortografia
cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou sentido
1
Composição sem estrutura , com erros de sintaxe, pontuação ou ortografia cuja gravidade
implique perda de inteligibilidade e/ou sentido
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5. Material



Caneta ou esferográfica azul ou preta
Não é permitido o uso de lápis ou corretor

6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância
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