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Conteúdos Objetivos Estrutura Cotações Critérios de Correção 
Módulo 1 - A Economia e as 
atividades económicas 
• A Economia no contexto das 

ciências sociais 
• O objeto de estudo da Economia 
• Os agentes económicos 
• Atividades económicas 
• Noção de produção de bens e 

serviços 
• Processo produtivo 
• Setores de atividade económica 
• Produção 
• Fatores de produção 
• Trabalho 
• Capital 
• A produção como uma combinação 

eficaz de fatores produtivos 
• Avaliação da eficácia da produção 
• Atividade de distribuição: noção e 

importância 
• Circuitos de distribuição 
• Tipos de comércio 
• Métodos de venda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconhecer a Economia com Ciência Social 
• Estabelecer a relação entre as diferentes abordagens da realidade social e as 

diferentes Ciências Sociais 
• Apresentar o objeto da Economia 
• Relacionar o problema económico com a necessidade de efetuar escolhas 
• Explicitar o conceito de necessidade 
• Caraterizar as necessidades 
• Distinguir bens livres de bens económicos 
• Caracterizar os diferentes tipos de bens económicos 
• Indicar os principais agentes económicos 
• Explicar as funções económicas desempenhadas pelos diferentes agentes 

económicos 
• Distinguir produção de processo produtivo 
• Relacionar produção com setores da atividade económica 
• Reconhecer a produção como uma combinação de fatores de produção 
• Classificar os fatores de produção 
• Explicar a importância dos recursos naturais na atividade produtiva 
• Definir trabalho 
• Descrever a composição da população ativa 
• Calcular as taxas de atividade e de desemprego 
• Interpretar valores de taxas de atividades e de desemprego 
• Descrever a composição da população activa 
• Calcular as taxas de atividade e de desemprego 
• Interpretar valores das taxas de atividade e de desemprego 
• Identificar custos e benefícios do desenvolvimento tecnológico 
• Identificar consequências do desenvolvimento tecnológico 
• Relacionar o desenvolvimento tecnológico com a terciarização da economia  
• Referir as causas do desemprego 
• Identificar os tipos de desemprego 
• Explicar o papel da educação / formação na valorização profissional dos indivíduos  
• Distinguir riqueza de capital 
• Definir os diversos tipos de capital 

Prova Escrita  
A prova apresenta dois 
grupos de itens.  
 
Os itens/grupos de itens 
podem ter como suporte 
um ou mais documentos, 
como, por exemplo, 
textos, tabelas de dados e 
gráficos. 
 
A prova reflete uma visão 
integradora e articulada 
dos diferentes conteúdos 
da disciplina.  
 
Os itens podem envolver a 
mobilização de conteúdos 
relativos a mais do que um 
dos módulos.   
  
  
  
A prova inclui itens de 
seleção (de escolha 
múltipla) e itens de 
construção (de resposta 
restrita e de resposta 
extensa). 

Grupo I  
 
(Respostas Múltiplas) (20x4) 
= 80 pontos 

 
Grupo II 
 
1.       20 pontos  
2.       20 pontos  
3.       20 pontos 
4.       20 pontos 
5.       20 pontos 
6.       20 pontos 

Na correção das respostas serão 
avaliados os seguintes aspetos: 
 
 Escolha múltipla 
 - A cotação total do item só é 
atribuída às respostas que 
apresentem de forma inequívoca 
a única opção correta. São 
classificadas com zero pontos as 
respostas em que seja assinalada:  
–– uma opção incorreta; 
 –– mais do que uma opção.  
Não há lugar a classificações 
intermédias. 
 Itens de Construção 
 - Coerência e relevância das 
respostas dadas;  
- Objetividade e capacidade de 
síntese; 
 - Correta análise de textos, e 
quadros.  
- Correta aplicação do vocabulário 
específico da disciplina. 
 - Correta interpretação dos 
documentos utilizados no 
enunciado;   
 - As respostas também não serão 
desvalorizadas por não utilizarem 
uma terminologia exatamente 
idêntica à utilizada nos critérios 
específicos de classificação, desde 
que a usada em alternativa seja 
adequada e rigorosa.  
 - Quando o examinando 
responder ao mesmo item mais do 
que uma vez, deve eliminar 
inequivocamente a(s) resposta(s) 
que não deve(m) ser 



                                 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRA. LAURA AYRES 

QUARTEIRA 

ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 
(Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto) 

REGIME NÃO PRESENCIAL 
MATRIZ DO EXAME DE ECONOMIA A - 10º ANO       MÓDULOS: 1,2,3 

Modalidade: Prova escrita                                                                                                                                                                                                                                                 Duração da prova: 135 minutos 
   Material a utilizar: Caneta de tinta preta ou azul e calculadora 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 2 - A repartição e a 
utilização dos rendimentos 
• A atividade produtiva e a formação 

dos rendimentos 
• Repartição dos rendimentos 
• Salário 
• Indicadores de desigualdade de 

rendimentos 
• Redistribuição dos rendimentos 
• As desigualdades na repartição dos 

rendimentos em Portugal e na UE 

• Justificar a importância dos novos conceitos de capital: natural e humano  
• Distinguir a combinação dos fatores produtivos a curto prazo da de longo prazo  
• Definir produtividade 
• Calcular as produtividades médias dos fatores de produção 
• Definir produtividade marginal 
• Calcular a produtividade marginal 
• Calcular os valores relativos à evolução da produção total e da produtividade 

marginal, em  
função das variações do fator trabalho  

• Enunciar a lei dos rendimentos decrescentes  
• Definir os diferentes custos de produção  
• Definir economias de escala  
• Indicar os fatores que permitem as economias de escala  
• Dar a noção de deseconomia de escala 
• Indicar os fatores que contribuem para as deseconomias de escala 
• Explicar a importância na distribuição na atualidade   
• Identificar os diferentes circuitos de distribuição 
• Identificar tipos de comércio 
• Indicar diferentes métodos de distribuição 

 
 
• Relacionar a atividade produtiva com a formação dos rendimentos 
• Explicar o fenómeno da repartição dos rendimentos 
• Descrever o processo de repartição funcional dos rendimentos 
• Definir salário 
• Caraterizar as formas de remuneração do capital 
• Distinguir repartição pessoal de repartição funcional dos rendimentos 
• Verificar as desigualdades da repartição pessoal dos rendimentos 
• Justificar as desigualdades dos salários 
• Distinguir salário nominal de salário real 
• Explicar o significado do leque salarial, como indicador da desigualdade de salários 
• Interpretar as curvas de Lorenz 
• Explicar as limitações do rendimento per capita como indicador da repartição 

pessoal dos rendimentos 

classificada(s). No caso de tal não 
acontecer, será classificada a 
resposta que surge em primeiro 
lugar. 
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• Consumo 
• Poupança 
• Investimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Explicar em que consiste a redistribuição dos rendimentos 
• Dar exemplos de impostos diretos 
• Explicar o papel do estado na redistribuição dos rendimentos 
• Referir as componentes do rendimento pessoal disponível 
• Verificar a evolução dos rendimentos em Portugal 

Comparar a evolução da repartição dos rendimentos em Portugal com a dos 
restantes países da União Europeia 

• Comparar as desigualdades na repartição dos rendimentos em Portugal e nos 
restantes países da União Europeia (global e por sexos) 

• Referir as formas de utilização dos rendimentos - o consumo e a poupança 
• reconhecer o consumo como um ato económico e um ato social 
• Distinguir os diversos tipos de consumo 
• Explicar o papel do consumidor na dinamização da atividade económica 
• Dar a noção de estrutura do consumo 
• Calcular os coeficientes orçamentais 
• Explicar de que forma os fatores económicos influenciam as escolhas dos 

consumidores 
• Justificar a evolução dos coeficientes orçamentais, relativamente à evolução dos 

níveis de rendimento 
• Enunciar a lei de Engel 
• Explicar de que forma os fatores extra-económicos influenciam a escolha dos 

consumidores 
• Constatar a evolução da estrutura do consumo em Portugal 
• Comparar a evolução da estrutura do consumo em Portugal com a dos restantes 

países da União Europeia 
• Justificar o aparecimento da Sociedade de Consumo 
• Caracterizar o fenómeno do consumo de massas 
• Indicar as consequências do consumismo, nomeadamente, o possível 

endividamento das famílias 
• Distinguir consumismo de consumerismo 
• Justificar a importância do consumerismo 
• Expor os direitos e os deveres do consumidor 
• Relacionar o consumerismo com a necessidade de preservar os recursos naturais e 

os equilíbrios ecológicos 
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Módulo 3 - O funcionamento da 
atividade económica 
• Preço 
• Mercado 
• Estruturas dos mercados de bens e 

serviços 
• Moeda 
• Inflação 
• O financiamento da atividade 

económica 
 
 
 
 
 
 
 

• Explicar o papel das instituições portuguesas e da União Europeia de defesa do 
consumidor 

• Definir poupança 
• Integrar a variável tempo nas decisões sobre a utilização dos rendimentos 
• Caracterizar os destinos da poupança 
• Distinguir formação bruta de capital fixo de variação de existências 
• Explicar as funções do investimento na atividade económica 
• Justificar a importância do investimento em inovação tecnológica e em investigação 

e desenvolvimento na atividade económica 
• Distinguir as diversas proveniências do investimento realizado na economia 

portuguesa: interno (privado e público) e externo 
• Comparar a evolução do investimento português no estrangeiro com a evolução do 

investimento estrangeiro em Portugal 
 
• Relacionar preço de um bem com os fatores que condicionam a sua formação 
• Explicitar o conceito económico de mercado 
• Distinguir procura individual de procura agregada 
• Relacionar procura e preço - lei da procura 
• Representar graficamente a curva da procura 
• Relacionar as deslocações da curva da procura com as alterações das suas 

determinantes 
• Distinguir oferta individual de oferta agregada 
• Relacionar oferta e preço - lei da oferta 
• Representar graficamente a curva da oferta 
• Relacionar as deslocações da curva da oferta com as alterações das suas 

determinantes 
• Constatar a inexistência de pressupostos teóricos do modelo de concorrência 

perfeita nas economias reais 
• Representar graficamente as curvas da oferta e da procura 
• Explicar o significado do ponto de equilíbrio 
• Identificar situações de excesso de procura e de excesso de oferta 
• Caracterizar os diferentes tipos de mercado 
• Justificar o aparecimento da moeda 
• Descrever a evolução da moeda 
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• Caracterizar os vários tipos de moeda 
• Reconhecer a importância da moeda no desenvolvimento económico 
• Relacionar a evolução tecnológica com o processo de desmaterialização da moeda 


