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Matriz da Prova de Economia Módulo 4 Professora Graça Coelho 
 

Duração da Prova: 90 minutos        MOEDA E FINANCIAMENTO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA Ano: 10º 

 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

Moeda  
- Funções (meio de 
pagamento, medida de valor 
e reserva de valor. 
- Tipos (moeda -mercadoria, 
moeda metálica, moeda -
papel, papel-moeda e 
moeda escritural) . 
 
Inflação  
- Noção  
- Consequências da inflação 
no poder de compra. 
- Formas de cálculo 
(homóloga e média)  
 
 
 Poupança  
- Noção  
- Destinos (entesouramento, 
depósitos e investimento)  
 
 Investimento:  
- Noção  
- Funções (substituição, 

● Explicitar as funções da moeda.  
 
 
 

● Caracterizar os diferentes tipos de moeda.  
 
 
 
 

● Noção de Inflação. 

● Explicar consequências da inflação no poder 
de compra. 

●Calcular a taxa de inflação. 

● Distinguir formas de cálculo da inflação 
homóloga da média anual. 
 

● Definir poupança. 
 
 
 
 

● Relacionar poupança com investimento. 

●Explicar as funções do investimento na 
atividade económica.  

 
 
Os grupos de itens 
podem ser 
introduzidos por um 
documento (texto ou 
tabela de dados). Os 
grupos contêm 
questões de resposta 
aberta. 
Existe duas questões 
constituídas por itens 
de resposta múltipla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1….15 pontos 

 
 
 
1.2....…  15  “ 
2.…......  25  “ 
 
 
 
3.1.......   10  “ 
3.2…......20  “ 
 
4.1 ........ 15 “  
4.2….......15  “ 
 
 
5.1 .......  10  “ 
 
 
5.2.......  20   “ 
 
6............ 15  “ 
 
 

Na correção das respostas serão 
avaliados os seguintes aspetos: 
- 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; 
 - Nas questões de cálculos será 
descontado 10% da cotação em caso 
de erros. 
  
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. 



inovação e aumento da 
capacidade produtiva)  
 
- Tipos (material, imaterial e 
financeiro)  
O financiamento da 
atividade económica  

- Formas: 
autofinanciamento 
(capacidade de 
financiamento) e 
financiamento externo 
(necessidade de 
financiamento).  

- Financiamento externo – 
direto e indireto  
 

 
 
 

● Distinguir os diversos tipos de investimento.  
 
 
 

● Distinguir financiamento interno 
(autofinanciamento) de financiamento externo.  

● Distinguir as diferentes formas de 
financiamento externo.  

● Relacionar o crédito bancário com o 
financiamento externo indireto.  
 

 
 
 
 
 
7…......... 15  “ 
 
 
 
8............25 “ 

 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO: Esferográfica preta ou azul e calculadora cientifica. 
É interdito o uso de “esferográfica-lápis” e de corretor. 

 
 


