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Matriz da Prova de Exame de ECONOMIA 

 Módulo 6 – A interdependência das economias atuais 

ANO DE FORMAÇÃO: 11º ANO (2º ANO) MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS MATERIAL: ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA 

JÚRI:  

 

DOMÍNIO DE  
REFERÊNCIA 

OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 
ESTRUTURA / TIPO DE QUES-

TÕES 
COTA-

ÇÕES 

 

1. O comércio Inter-

nacional 

 

2. O registo das tro-

cas internacionais 

 

3. Fatores de desen-

volvimento do 

comércio interna-

cional 

 

4. A integração eco-

nómica 

 Caracterizar o comércio internacional; 

 Conhecer e distinguir as diferentes 

componentes da estrutura da balança 

de pagamentos. 

 Caracterizar os fatores envolvidos no 

desenvolvimento do comércio inter-

nacional. 

 Caracterizar a integração económica e 

formas de integração económica; 

 Conhecer o processo de construção da 

União Europeia. 

 Itens de seleção (escolha múltipla) / 

verdadeiro falso / preenchimento de 

espaços para completar frases  

40 

 Itens de construção (resposta cur-

ta/resposta restrita/resposta exten-

sa). 

 

 Interpretação de tabelas/gráficos. 

160 

Total 200 
pontos 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 
 

Para cada uma das questões de escolha múltipla o aluno deverá escrever na folha de prova apenas uma das alternativas 

apresentadas. As respostas que excedam o número de opções pedidas serão anuladas. 
 

Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta. As respostas incorretas são classificadas 

com zero pontos.  
 

Deverão ser anuladas todas as questões com resposta de leitura ambígua (letra confusa, por exemplo) e todas as ques-

tões em que o aluno dê mais do que uma resposta. 
 

As respostas devem ser apresentadas de forma clara, organizada e com aspeto gráfico cuidado. Para cada uma das 

questões o aluno deverá apresentar o raciocínio efetuado, os cálculos e as justificações necessárias, nas respetivas res-

postas. 
 

Erros ocasionais de cálculo, que não afetem a estrutura ou o grau de dificuldade da questão, não devem ser penaliza-

dos em mais de 10% da cotação máxima da mesma. 
 

Algumas questões da prova poderão ser resolvidas corretamente por mais do que um processo. Caberá ao professor 

corretor adotar um critério para fracionar as cotações, de modo a contemplar os conhecimentos revelados, quando a 

resolução não estiver totalmente correta. 
 

Poderão ser atribuídas cotações intermédias. 
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