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CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE  RESTAURAÇÃO 

Matriz da Prova de Exame de ECONOMIA 

 Módulo 2 –  “ Agentes Económicos e Atividades Económicas” 

ANO LETIVO: 2012/2013 ANO DE FORMAÇÃO: 10º ANO (1º ANO) MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 90 MINUTOS 
      MATERIAL:       ESFEROGRÁFICA DE COR AZUL OU PRETA; 

                                       MÁQUINA DE CALCULAR DO TIPO NÃO                  

ALFANUMÉRICA,  NÃO PROGRAMÁVEL.  

JÚRI: ALZIRA FIGUEIREDO 

 

DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 

ESTRUTURA / TIPO DE 

QUESTÕES 
COTAÇÕES 

OS AGENTES ECONÓMICOS  
Famílias, Estado, Empresas, 

Resto do Mundo 
 

. Funções 
 
. Atividades económicas 
(produção, repartição e 
utilização dos rendimentos) 
 
. Complementaridade das 
atividades económicas 

. Usar os conceitos económicos. 

. Conhecer as funções e as relações que se 

estabelecem entre os vários intervenientes 
da atividade económica. 

. Construir circuitos económicos, 

identificando as principais atividades 
económicas associadas aos agentes 
económicos. 

. Explicitar as funções dos diferentes agentes 

económicos. 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi longa 

 

 

 

40 pontos 

 

 

 

 
A PRODUÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS 
 

. Noção 
 
. Setores de Atividade 
Económica 
 
. Valor da produção nacional  

PIB 
 
. Produção – combinação de 

fatores de produção 
 
. Fatores de produção 
  - trabalho; 
  - capital – técnico (fixo e 

circulante), humano e 
natural; 

  - recursos naturais 
(renováveis e não 
renováveis). 

 
. Avaliação da eficácia da 

produção:  
   - produtividade – noção, 

fatores que  a 
influenciam e cálculo  da 
produtividade do 
trabalho. 

   - economias de escala e 
deseconomias de escala: 
noção e cálculo dos  

 

. Reconhecer a produção como uma 

atividade económica em que existe uma 
combinação de fatores de produção. 

 

. Relacionar produção com setores de 

atividade económica. 
 

. Relacionar os conceitos de valor 

acrescentado e Produto Interno Bruto (PIB). 
 

. Calcular o Produto Interno Bruto. 

 

. Reconhecer a produção como uma 

combinação de fatores de produção. 
 

. Caraterizar os fatores de produção. 

 

. Explicar a importância dos recursos naturais 

na atividade produtiva. 
 

. Apresentar os fatores que estão na base da 

melhoria da eficácia da produção. 
 

 .Conhecer os conceitos de economias de 

escala e deseconomias de escala. 
 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi longa 

 

 

50 pontos 
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DOMÍNIO DE 

REFERÊNCIA 
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÕES 

(continuação) 
 
A PRODUÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS 
 

custos de produção – 
fixos, variáveis, médios 
e total. 

. Melhorar a eficácia da 
produção: organização 
do processo produtivo, 
progresso técnico, 
formação dos recursos 
humanos e Investigação 
e desenvolvimento ( I&D) 

 . Distinguir a combinação dos fatores 

de produtivos a curto e longo prazo. 
 

. Explicitar as formas de avaliação da 

eficácia da produção. 

 
 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi longa 

 

 

 

 

 

 

COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO 

 
. Circuitos de distribuição: 
noção e tipos (ultra curso, 
curto e longo) 
 
. Tipos de comércio: 
independente, associado e 
integrado (sucursais, 
franchising, grandes 
superfícies e grandes 
superfícies especializadas) 
 
. Vendas: 
   - métodos de vendas 
(venda direta, cibervenda, 
venda automática, venda 
por catálogo). 
 -  processo (acolhimento, 

criação  de uma relação de 

confiança, levantamento 

de necessidades, 

apresentação dos 

produtos, tentativa de 

fecho, fecho e reclamação 

 

 

. Explicar a importância da distribuição 

na atualidade. 
 

. Distinguir os diferentes circuitos de 

distribuição. 
 

. Caracterizar os diversos tipos de 

comércio. 
 

. Indicar os diferentes métodos de 

vendas. 
 

. Relacionar o processo de venda com o 

tipo de comércio e com o método de 
venda. 
 

. Referir as várias etapas do processo 

de venda. 
 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi longa 

 

 

30 pontos 

 

 

 

CONSUMO 
. Noção 
 
. Tipos – (final/intermédio; 
essencial/supérfluo) 
 
. Relatividade dos padrões 
de consumo – fatores 
explicativos: económicos e 
extra económicos 
. Consumerismo e o 
movimento dos 
consumidores 
. Direitos e deveres dos 
consumidores. 

. Distinguir os diferentes tipos de 
consumo. 

. Explicar em que consiste a 

relatividade dos padrões de consumo. 

. Explicar de que modo os fatores 

económicos influenciam os padrões de 
consumo. 
. Explicar de que modo os fatores extra 
económicos influenciam os padrões de 
consumo. 
. Justificar o aparecimento do 
consumerismo e do movimento dos 
consumidores. 
. Enumerar direitos e deveres dos 
consumidores. 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi longa 

 

 

 

30 pontos 

 

 

.  Questões de resposta múltipla, engloba itens  de todos os conteúdos referenciados. 50 pontos 

Total 200 pontos 
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CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

Nas respostas serão considerados os seguintes aspetos: 

 Utilização de uma escrita clara; 

 Objetividade; 

 O uso correto da terminologia; 

 A precisão das respostas que impliquem cálculos numéricos; 

 Estruturação e argumentação coerentes; 

 Análise e relacionamento adequados de conteúdos; 

 Utilização de terminologia adequada. 

 

A ausência de resposta ou resposta de leitura ambígua (apresentação não clara resultante de rasura ou emenda e de 

onde resulte uma dificuldade ou dúbia interpretação – letra sobre letra; número sobre número; palavra sobre palavra) 

terão cotação zero. 

 

Quando a resposta a uma questão não estiver totalmente correta, cabe ao professor corretor adotar um critério para 

fracionar as cotações de modo a contemplar os conhecimentos revelados.  

 

As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas. 

 

Nas questões de resposta curta, em que é pedido mais de que um elemento, apenas serão consideradas as primeiras 

respostas assinaladas, de acordo com o número pedido. 

 

Em questões de legendagem, escolha múltipla, correspondência ou verdadeiro/falso, a cotação é dividida pelos itens 

pedidos. 

 

Nas questões de escolha múltipla, as respostas que excedam o número de opções pedidas serão anuladas. 

 

Poderão ser atribuídas cotações intermédias. 

 


