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Ano Letivo de 2021/2022 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Economia C               2022 

Código da prova - 312 

12.º Ano de Escolaridade  
Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

 Modalidade da prova: Escrita 

 Duração: Prova Escrita:  90 minutos  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova de Equivalência à Frequência tem por referência o programa da disciplina de Economia C. O programa de 

Economia C poderá ser consultado em: 

http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=197#i. 

 

 

Quadro 1 - Valorização dos temas /Unidades 

PROVA ESCRITA 

UNIDADE CONTEÚDOS COTAÇÕES 

1 
 

Crescimento e 
Desenvolvimento 

Indicadores de desenvolvimento 

60 Crescimento económico moderno 

Desigualdades atuais de desenvolvimento 

2 
 

Globalização e 
Regionalização 

Económica do Mundo 

Mundialização económica 

50 Globalização do mundo atual 

Regionalização económica mundial 

3 
Desenvolvimento e 

Utilização de 
Recursos 

Questão demográfica 

45 

Recursos ambientais 

4 
Desenvolvimento e 
Direitos Humanos 

 Economia e justiça social 
45 

 Economia, desenvolvimento e direitos humanos 

TOTAL 200 

 
 
 
 
 
 
2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA: 

http://www.dgidc.min-edu.pt/outrosprojetos/index.php?s=directorio&pid=197#i
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A prova é constituída por quatro grupos, compostos por itens de construção (resposta curta e resposta 

restrita/extensa).  

Todas os itens são de resposta obrigatória. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, textos, tabelas de dados,  esquemas 

e figuras. 

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

conteúdos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas/unidades letivas do 

programa. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de 
Construção 

Resposta curta 2-4 15-20 

Resposta restrita 
Resposta extensa 

4-6 20-30 

    

 
3. 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 e expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Todas as 

respostas deverão ser indicadas na folha de prova. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

- Resposta curta  

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

 

- Resposta restrita/Resposta extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita/resposta extensa apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio específico da 

disciplina.  

A classificação das respostas centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta o rigor científico dos conteúdos e 

a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado.  

Nos itens de construção com cotação igual ou superior a 20 pontos que impliquem a produção de um texto, a 

classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das 

competências de comunicação escrita em língua portuguesa.  

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis a seguir 

apresentados. 

Níveis Descritores 

3 Composição bem estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou de ortografia, 
ou com erros esporádicos, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou 
de sentido. Rigor na utilização da terminologia e conceitos científicos. 

2 Composição razoavelmente estruturada, com alguns erros de sintaxe, de pontuação 
e/ou de ortografia, cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou de 
sentido.  
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1 Composição sem estruturação aparente, com erros graves de sintaxe, de pontuação 
e/ou de ortografia, cuja gravidade implique perda frequente de inteligibilidade e/ou 
de sentido.  

 
4. MATERIAL 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

É permitida a utilização de máquina de calcular do tipo não alfanumérico/não programável. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 

 
 

 


