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Agrupamento de Escolas de Vagos 
161070 

CURSO PROFISSIONAL  

Matriz da Prova de Exame de ECONOMIA 

 Módulo 1 –  “ A Economia e o Problema Económico” 

ANO DE FORMAÇÃO: 10º ANO (1º ANO) MODALIDADE: PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO: 60 MINUTOS 
MATERIAL:    ESFEROGRÁFICA DE COR AZUL OU PRETA; 
                             MÁQUINA DE CALCULAR DO TIPO NÃO                         

ALFANUMÉRICA,  NÃO PROGRAMÁVEL. 

JÚRI:  

 

DOMÍNIO DE REFERÊNCIA OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÕES 

.  A Economia no contexto das 
Ciências Sociais 
- Realidade social 
 
- Fenómenos sociais 
 
- Ciências Sociais 
 

. Identificar os conceitos : Realidade 

social; Fenómenos sociais; Ciências 

Sociais. 

 

. Explicar o porquê dos fenómenos 

sociais.  

 

. Explicar a complexidade da realidade 

social. 

 

. Referir  a importância da Economia 

nas Ciências Sociais. 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi longa 

 

 

 

50 pontos 

 

 

. O objeto de estudo da Economia 
 
 
- O problema económico e a 
necessidade de efetuar escolhas 
- Atividade económica. 
- Escassez. 
- Escolha racional. 
- Problema económico. 
 
. O custo de oportunidade 
 
 
 
 
 

 
. Relacionar a escassez e a 

necessidade de se efetuar escolha na 

sociedade atual. 

 
.  Justificar o facto das necessidades 

serem ilimitadas face aos recursos 

disponíveis. 

 
. Explicar a necessidade de se 

efetuarem escolhas. 

 

. Referir exemplos de comparação: 

escolha/benefício. 

 

 
. Apresentar a noção de custo de 
oportunidade. 
 
. Distinguir custo marginal de 
benefício marginal. 
 
. Descrever as características do 
problema económico. 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi longa 

. Interpretação de texto(s) 

 

 

 

50 pontos 

 

 

 

 
DOMÍNIO DE REFERÊNCIA OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS ESTRUTURA / TIPO DE QUESTÕES COTAÇÕES 

. Necessidades e bens: noção e 
classificação 
- Necessidades:  noção, 
características e tipos. 
- Bens: noção e tipos. 
- Classificação dos bens 
económicos. 

 
. Apresentar as noções de 
necessidades e bens. 
 

. Identificar os vários tipos de 
necessidades humanas. 
 
. Caracterizar  os vários tipos de  

Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi longa 

 

 

 

50 pontos 
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 necessidades humanas 
 
. Distinguir necessidade 
económica de necessidade não 
económica. 
 
. Identificar os tipos de 
necessidades quanto ao: 
Custo, quanto à importância e 
quanto à satisfação. 
 
. Apresentar a noção de bem. 
 
. Identificar os vários tipos de 
bens. 
 
. Classificar os bens económicos, 
quanto à duração; quanto à 
natureza física e quanto à 
função, utilização ou destino. 
 
 

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

Total 200pontos 

 

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. 

 


