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11.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame final nacional do ensino secundário
da disciplina de Economia A, a realizar em 2017, nomeadamente:
•• Objeto de avaliação
•• Caracterização da prova
•• Material
•• Duração
•• Critérios gerais de classificação
No arquivo Exames e Provas podem ser consultados itens e critérios de classificação de provas desta
disciplina.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Economia A e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova escrita de duração limitada.
Na prova, os conhecimentos e as capacidades sujeitos a avaliação apresentam-se, de um modo geral,
integrados em contextos reais.
Os conhecimentos e as capacidades identificados no módulo inicial, enquanto pré-requisitos para
o desenvolvimento do programa, poderão ser mobilizados na avaliação dos conhecimentos e das
capacidades de outros temas/conteúdos programáticos.
Todos os conteúdos identificados no programa como «conteúdos de sensibilização», essenciais
para a compreensão da realidade socioeconómica, poderão igualmente ser objeto de avaliação na
prova, com exceção dos relativos a «Funções e organização do Estado», constantes da unidade
letiva 11, «A intervenção do Estado na economia».
Na prova poderão ser utilizados dados estatísticos compilados e produzidos de acordo com as
alterações introduzidas pelas revisões dos manuais metodológicos internacionais — Sistema de Contas
Nacionais (SCN 2008), Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais na União Europeia (SEC
2010) e Manual da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional (BPM6) —
implementadas pelo Banco de Portugal em 2014. Continuarão a ser objeto de avaliação os conceitos
e os objetivos enumerados nas unidades letivas 9, «A contabilidade nacional», e 10, «As relações
económicas com o resto do mundo».
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Caracterização da prova
A prova tem duas versões.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de dados, gráficos,
mapas, esquemas e figuras.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos.
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do
programa.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta curta, restrita e
extensa).
A prova é cotada para 200 pontos.
A distribuição da cotação pelos temas na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 ‒ Distribuição da cotação
Temas

Cotação
(em pontos)

Tema I - Introdução: a atividade económica e a ciência económica

5 a 25

Tema II - Aspetos fundamentais da atividade económica

80 a 115

Tema III - A contabilização da atividade económica

10 a 60

Tema IV - A organização económica das sociedades

45 a 95

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
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 120 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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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 indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das
respostas aos itens de escolha múltipla.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica, por níveis de desempenho ou por etapas,
de acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma
dada pontuação.
A classificação das respostas que envolvem a produção de um texto tem em conta, além dos tópicos
apresentados, a organização dos conteúdos, a utilização da terminologia específica da disciplina, a
integração da informação contida nos documentos e a comunicação escrita em língua portuguesa.
Nos itens que implicam a realização de cálculos, a classificação está sujeita a desvalorizações devido
a, por exemplo, ocorrência de erros de cálculo e ausência da unidade de medida.
A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da prova, em
simultâneo com as instruções de realização.
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