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INFORMAÇÃO-PROVA 

ECONOMIA C            2020 

PROVA 312 
………………………………………………………………………………………………………………… 

12º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho e Despacho Normativo nº 3-A/2020 ) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à 

frequência, do ensino secundário da disciplina de Economia C, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação  

• Características e estrutura da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material  

• Duração  

• Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Economia C 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.  

 

• Caracterização da prova e estrutura da prova 

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 estrutura da prova sintetiza-se nos quadros abaixo: 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_Tecnologias/Documentos/economia_c_12.pdf
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Quadro 1 – valorização das unidades letivas na prova 

Unidades letivas Cotação (em pontos) 

Unidade 1 30 a 60 

Unidade 2 30 a 60 

Unidade 3 30 a 60 

Unidade 4 30 a 60 

 

Quadro 2 – tipologia, número de itens e cotações 

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

Itens de seleção 10 8 

Itens de construção 3 a 7 15, 20 ou 30 

 

• 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.  

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

com zero pontos. 

Nos itens de seleção, serão atribuídos zero pontos às respostas em que se apresente: 

▬ Mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correta); 

▬ De forma ilegível o número da questão e/ou a letra da alternativa selecionada.  

Na classificação dos itens de construção deverão ter-se em conta os seguintes objetivos 

definidos no programa da disciplina: 

«Utilizar corretamente a terminologia económica»; 

«Estruturar respostas escritas com correção formal e de conteúdo». 

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para 

valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências 

específicas da disciplina.  

 

• 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).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

• Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos. 


