
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Dr.ª LAURA AYRES 
ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS 
Matriz da Prova Escrita de Economia C       12º ano - Módulos 1,2,3 

Duração: 135 minutos 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 
 

ESTRUTURA COTAÇÃO CRITÉRIOS GERAIS DE 
CORREÇÃO 

Crescimento e 
Desenvolvimento  
1.1- Crescimento económico e 

desenvolvimento  – conceitos e 

indicadores  

1.2.- Fontes e caraterísticas de 

crescimento económico  

 

 

 

 

 

A Globalização e a 
Regionalização Económica do 
Mundo  
2.1- A mundialização 

económica e a economia 

mundo europeia 

2.2- A transnacionalização da 

produção  

2.3- A Globalização financeira  

2.4- A Globalização cultural  

 

 

-- Compreender os conceitos de 

crescimento e 

desenvolvimento; 

-- Conhecer os principais 

indicadores de desenvolvimento 

e suas limitações; 

-- Analisar as principais fontes 

de crescimento económico; 

-- Analisar as principais 

caraterísticas de crescimento 

económico moderno;  

 

-- Conhecer as etapas do 

processo de mundialização.  

-- Compreender o conceito de 

mundialização económica; 

-- Conhecer os vários tipos de 

globalização; 

-- Reconhecer a complexidade 

do fenómeno da globalização; 

-- Compreender os efeitos da 

globalização; 

 

 

Prova Escrita 
A prova apresenta três 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). 

 

 

 

 
I Parte 

(Respostas 

Múltiplas) 

(20x3) = 60 pontos 

 

 

 

II Parte 
 

1.            20 pontos 

2.            20 pontos 

3.            20 pontos 

 

 

 

III Parte 
 

1.           20 pontos 

2.           20 pontos 

3.           20 pontos 

4.           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 



O Desenvolvimento e a 
Utilização dos recursos 
3.1. O desenvolvimento e a 

questão demográfica  

3.2. O progresso tecnológico e 

o crescimento demográfico 

3.3. Consequências económicas 

da questão demográfica 

 

O Desenvolvimento e Direitos 
humanos  
4.1. Direitos Humanos  

4.2. Economia e Cidadania – o 

direito à não discriminação e a 

um completo Desenvolvimento 

Humano 

4.3. Economia e Ecologia – o 

direito a um ambiente saudável 

e a um Desenvolvimento 

Sustentável 

-- Relacionar a melhoria do nível 

de vida, associada ao progresso 

tecnológico, com o crescimento 

da população; 

-- Explicar em que consiste a 

transição demográfica  

 

 

 

 

-- Explicitar o conceito de 

Direitos Humanos; 

-- Explicar as caraterísticas dos 

Direitos Humanos;  

 -- Relacionar Economia e 

Ecologia – o direito a um 

ambiente saudável e a um 

Desenvolvimento Sustentável; 

 

 

 

     

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  

classificada(s). No caso de tal 

não acontecer, será classificada a 

resposta que surge em primeiro 

lugar. 

 

 

 
 

Material autorizado: folha de teste e caneta preta ou azul                                  

 


