
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

ECONOMIA C  2021 

Prova 312  

12.º Ano de Escolaridade 

 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e na Carta de Solicitação n.º 1/2018, 
de 2 de novembro, a avaliação externa tem como referenciais de base o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 143, de 26 de julho. 

Este documento divulga as seguintes informações relativas à prova de equivalência à frequência da disciplina 
de Economia C, a realizar em 2021: 

● Objeto de avaliação 
● Caraterização da prova 
● Critérios gerais de classificação 
● Materiais 
● Duração 

 
1 - OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova tem por referência o programa e as aprendizagens essenciais em vigor na disciplina de Economia C, 
nos objetivos, conteúdos e competências passíveis de serem avaliados numa prova escrita de duração 
limitada, nomeadamente: 

● Conhecer conceitos, princípios e regras. 
● Compreender e utilizar terminologia económica. 
● Compreender a complexidade das sociedades contemporâneas e alguns problemas da economia do 

mundo atual. 
● Analisar e interpretar dados da realidade económica em documentos diversos. 
● Explicar e relacionar factos e fenómenos de natureza económica. 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA  

Os itens podem ter como suporte documentos, textos de autor e textos de legislação. 

A prova apresenta 5 grupos de itens, com a seguinte cotação: 

Grupo I 10 itens de seleção (escolha múltipla)  50 pontos 

Grupo II 
É constituído por uma questão resposta curta e uma questão 
de resposta extensa  

18 pontos 
16 pontos 

Grupo III É constituído por duas questões resposta curta 
16 pontos 
16 pontos 

Grupo IV 
É constituído por duas questões de resposta curta e uma 
questão de resposta extensa 

15 pontos 
21 pontos 
16 pontos 

Grupo V 
É constituído por uma questão resposta curta e uma questão 
de resposta extensa 

14 pontos 
18 pontos 



A - PROVA ESCRITA  
 
3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

Nos itens de construção de resposta restrita, a cotação é decomposta em parcelas, que se referem, 
nomeadamente, a ideias ou aspetos parciais que devem ser apresentados pelo aluno, tendo em conta a 
formulação das questões, à utilização de terminologia específica e às competências de comunicação escrita 
em língua portuguesa. A classificação de cada item corresponde à soma dos pontos parciais conseguidos na 
resposta. 

Nas questões de escolha múltipla deve ser selecionada a alternativa correta. 

 
 
4 - MATERIAL  

O examinando apenas pode usar caneta de tinta indelével, azul ou preta. As respostas são registadas em 
folha fornecida pela escola. 

 
5- DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


