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 ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS  
CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 

AVALIAÇÃO EM REGIME NÃO PRESENCIAL 
MATRIZ DA PROVA DE EXAME DE ECONOMIA C                                 

Módulos – 1,2 e 3 
Duração da Prova: minutos 

  

_______________________________________________________________   
  

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de avaliação interna da 
disciplina de Economia C, do Ensino Recorrente, sistema de módulos do regime não presencial. 
As informações sobre a prova apresentada neste documento não dispensam a consulta da 
legislação em vigor. 
 
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos para que fiquem devidamente informados sobre 

a prova que irão realizar.  

  

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (com enfoque para as 

Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

 

Caracterização da prova  

A prova pode tem uma única versão.  

A prova está organizada por grupos de itens. 

A prova é cotada para 200 pontos.  

 

Conteúdos e Estrutura da Prova 

Módulo I – Crescimento e Desenvolvimento 

1- Crescimento económico e desenvolvimento – conceitos e indicadores  

2- O crescimento económico moderno  
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Módulo II – A Globalização e a Regionalização Económica do Mundo 

1- A mundialização económica  

2- A globalização do mundo atual  

3- A globalização e os países em desenvolvimento  

4- A regionalização económica mundial  

 

Módulo III – O Desenvolvimento e a Utilização de Recursos / O 

Desenvolvimento e os Direitos Humanos 

1- O desenvolvimento e a questão demográfica;  

2- O desenvolvimento e os recursos ambientais. 

3- Direitos Humanos - noção, características gerais e evolução  

4- Economia e Justiça Social  

 

Tipologia de exercícios 

 
A prova é constituída por quatro grupos com questões do tipo resposta curta, escolha múltipla e 

interpretação baseada em dados fornecidos em texto, figuras, tabelas, gráfico ou mapas. 

 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades letivas do programa ou à 

sequência dos seus conteúdos. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item (em pontos) 

Itens de escolha múltipla 18 5 

Itens de resposta curta e 

interpretação 

12 5 a 15 

 

 
 

Critérios gerais de classificação  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item.  
A ausência de resposta ou uma resposta totalmente ilegível terá a cotação zero.  
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A prova avaliará a utilização do vocabulário científico adequado e a utilização de uma linguagem escrita 
rigorosa.  
 
Itens escolha múltipla  

 

A cotação total do item só é atribuída quando as respostas apresentam de forma inequívoca a única 

opção correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas com uma opção incorreta ou mais do que uma opção.  

Não há lugar a classificações intermédias.  

  

Itens de construção (resposta curta e interpretação)  

 

Nos itens de resposta curta, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as 

respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias.  

 

Nos itens de interpretação, uma resposta correta deve apresentar:  

• uma redação que não se limite à transcrição de dados dos documentos introdutórios, salvo se 

tal for o solicitado no item;  

• os conteúdos relevantes de forma completa, articulada e coerente;  

• uma utilização adequada da terminologia económica. 

 

 
 

Material  

O examinado apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta.  

Não é permitido o uso de corretor.  

  

Duração  

A prova tem a duração de 135 minutos.  

  

  

  


