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PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

O presente documento divulga informação relativa à prova de avaliação do Concurso 
Especial de ingresso dos alunos de dupla titulação de nível secundário e cursos artísticos 
especializados em licenciaturas da região norte da disciplina de Economia, a realizar em 
2021, nomeadamente no que se refere: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais das disciplinas das componentes 
de formação sociocultural e científica dos Cursos Profissionais, de acordo com 
o despacho n.º 7414/2020, de 24 de julho, em concreto para a disciplina de Economia, e 
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 
limitada, incidindo nomeadamente sobre as competências que se apresentam a seguir: 

 usar os conceitos económicos para compreender aspetos relevantes da 
organização económica das sociedades; 

 utilizar corretamente a terminologia económica; 
 aplicar conceitos económicos em novos contextos; 
 utilizar instrumentos económicos para interpretar a realidade económica 

portuguesa, da União Europeia e mundial;  
 utilizar técnicas de representação da realidade como esquemas-síntese, quadros 

de dados e gráficos;  
 interpretar quadros e gráficos;  

 
Do programa de Economia constam 8 módulos, sobre os quais incidirão a prova, que a 
seguir se enunciam: 

1. A Economia e o Problema Económico 
2. Agentes Económicos e Atividades Económicas 
3. Mercados de Bens e Serviços e de Fatores Produtivos 
4. Moeda e Financiamento da Atividade Económica 
5. O Estado e a Atividade Económica 
6. A Interdependência das Economias Atuais 
7. Crescimento, Desenvolvimento e Flutuações da Atividade Económica 
8. A Economia Portuguesa na Atualidade 
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla). 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de 
dados, gráficos, mapas, esquemas e figuras, baseando-se, de um modo geral, em 
situações extraídas da realidade.  

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens 
relativas a mais do que um dos módulos dos documentos curriculares. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

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

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

O examinando deve ser portador de calculadora não alfanumérica, não programável. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

DURAÇÃO 
A duração total da Prova, que engloba a componente da área geral e a componente da 
área específica, é de 120 minutos, a que acresce 30 minutos de tolerância. Cada 
componente foi construída para ser resolvida em 60 minutos, ficando, contudo, a gestão 
do tempo de resolução ao critério do candidato. 
 

 

 


