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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

ECONOMIA C 
(Prova 312) 

 
Prova escrita 

 

Ensino Secundário - 12º ano                                                                   maio de 2022 
 
INFORMAÇÃO-PROVA  

 

      O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência 

da disciplina Economia C, do 12º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 
 

 Objeto de Avaliação da Prova 

 Material 

 Duração 

 Caraterização da Prova: estrutura e distribuição de cotações  

 Critérios Gerais de Classificação 

 
 

Objeto de Avaliação da Prova 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

“Aprendizagens Essenciais” de Economia C. Permite avaliar estas últimas numa prova escrita 

de duração limitada, incidindo sobre os domínios / as aprendizagens essenciais seguintes: 

Domínios Aprendizagens Essenciais 
Crescimento e desenvolvimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Globalização e a regionalização 

- Distinguir crescimento económico de desenvolvimento; 
- Relacionar crescimento económico e desenvolvimento, reconhecendo 
que o crescimento económico é um meio para alcançar o desenvolvi-
mento; 
- Interpretar indicadores de desenvolvimento; 
- Explicar as fontes de crescimento económico; investimento de capital - 
físico e humano - e progresso técnico); 
- Explicar as características do crescimento económico moderno; 
- Relacionar o crescimento económico moderno com as alterações ocor-
ridas na organização económica das sociedades desenvolvidas; 
- Caraterizar os ciclos de crescimento económico e as suas fases; 
- Aplicar os indicadores de desenvolvimento para avaliar o nível de 
desenvolvimento de diferentes países; 
- Justificar situações de crescimento económico sem desenvolvimento. 
- Distinguir os conceitos de mundialização e de globalização; 
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O desenvolvimento e a utilização 
dos recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O desenvolvimento e os direitos 
humanos 

- Explicar em que consiste a mundialização das trocas; 
- Distinguir os diferentes fluxos de capital; 
- Caracterizar os diferentes movimentos da população e analisar a sua 
evolução a nível mundial; 
- Explicar o papel das empresas transnacionais (ETN) na globalização da 
economia; 
- Explicitar fatores que estão na base da globalização do sistema finan-
ceiro; 
- Referir fatores que estão na base da globalização cultural; 
- Relacionar aculturação com globalização económica; 
- Explicar em que consiste a polarização das trocas mundiais, relacio-
nando-a com a posição dos países desenvolvidos e com a dos países em 
desenvolvimento; 
- Relacionar a estrutura e o peso do comércio externo dos países em 
desenvolvimento com a sua inserção nas trocas internacionais; 
- Distinguir diferentes formas de integração económica; 
- Relacionar a crescente formação de blocos económicos regionais com 
o fenómeno da globalização; 
- Problematizar a necessidade de regulamentação da economia mundi-
al, evidenciando o papel das instituições internacionais na gestão políti-
ca e económica mundial. 
- Relacionar a melhoria do nível de vida, associada ao progresso tecno-
lógico, com o crescimento demográfico;  
- Relacionar o nível de desenvolvimento dos países com a sua estrutura 
demográfica;  
- Avaliar as consequências económicas decorrentes da questão demo-
gráfica, nomeadamente, dos fluxos migratórios e do envelhecimento 
populacional;  
- Explicar consequências ecológicas do crescimento económico moder-
no e da utilização indiscriminada dos recursos;  
- Problematizar os padrões culturais, nomeadamente os de consumo e 
os estilos de vida, como fontes de degradação ambiental;  
- Explicar o conceito e os benefícios da economia circular;  
- Explicar de que forma a degradação ambiental constitui um obstáculo 
ao desenvolvimento;  
- Explicar em que medida as externalidades, os bens públicos, os bens 
comuns e os direitos de propriedade impõem limitações ao funciona-
mento regular da economia;  
- Avaliar soluções possíveis para os problemas ecológicos no quadro do 
funcionamento regular das economias, problematizando formas de 
intervenção do Estado e/ou de organizações supranacionais na resolu-
ção de problemas ambientais. 
- Explicitar o conceito de direitos humanos; 
- Explicar as características dos direitos humanos; 
- Caracterizar as diferentes gerações de direitos humanos, reconhecen-
do a necessidade de um entendimento integrado dos direitos das dife-
rentes gerações; 
- Problematizar a universalidade dos direitos humanos face à diversida-
de cultural das sociedades; 
- Relacionar Economia com: Justiça Social, Cidadania, Ecologia e Desen-
volvimento e Direitos humanos. 

 

 

Material 
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. 
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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 tem a duração de 90 minutos.  

 
Caraterização da prova: estrutura e distribuição das cotações 
 

Grupo Itens Tipologia dos itens 
Distribuição 
de cotações  

I Itens de 
seleção 

Escolha múltipla 50 

II 
Itens de 

construção 

Resposta curta 75 

III 
Resposta restrita 
Resposta extensa 

75 

Total 200 

 
Critérios gerais de classificação 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos crité-

rios específicos de classificação apresentados para cada item. 

A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pon-

tos das respostas aos itens de escolha múltipla. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia 

que seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem 

de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero 

pontos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente 

corretas, de acordo com os critérios específicos. 
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Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresen-

tam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e 

a cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de resposta extensa que envol-

vam a produção de um texto tem em conta, além dos tópicos apresentados, a organização 

dos conteúdos, a utilização da terminologia específica da disciplina e a integração da infor-

mação contida nos documentos. Nas respostas a estes itens, os tópicos que se limitem à 

transcrição de dados apresentados nos documentos de suporte são considerados incorretos, 

salvo se tal for o solicitado no item. 

Nos itens que impliquem a realização de cálculos, a classificação tem em conta a apresenta-

ção das fórmulas utilizadas, dos cálculos efetuados, do resultado e da unidade de medida. A 

classificação a atribuir a cada resposta está sujeita a desvalorizações devido a, por exemplo, 

ocorrência de erros de cálculo e ausência da unidade de medida. 

Nos itens de resposta extensa e nos itens de resposta restrita com cotação superior a 15 

pontos que impliquem a produção de um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação 

do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita 

em língua portuguesa. 

A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da 

prova, em simultâneo com as instruções de realização. 

 

 

 

Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 16 de maio de 2022 


