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CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO – COZINHA/PASTELARIA 

Matriz da Prova de Exame de Economia – 3ª fase 

 Módulo 3 – designação: “ Mercados de Bens e Serviços e de Fatores Produtivos” 

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 ALFANUMÉRICO, NÃO PROGRAMÁVEL 

JÚRI: ALZIRA FIGUEIREDO 

 

DOMÍNIO DE REFERÊNCIA OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS 
ESTRUTURA / TIPO DE 

QUESTÕES 
COTAÇÕES 

Mercado 
. Noção e componentes          

. Tipos (de bens e serviços, 

de trabalho, de capital). 

 

. Relacionar a evolução do 
conceito de mercado com o 
desenvolvimento das novas 
tecnologias. 

 . Referir a existência de variados 

mercados. 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi-longa 

 

40 pontos 

 

Estrutura dos mercados de 

bens e serviços 

. Concorrência perfeita, 

monopólio, oligopólio, 

concorrência monopolística. 

 

  . Apresentar as componentes do 

mercado (procura e oferta) 

 . Caracterizar as diferentes 

estruturas de mercado. 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi-longa 

 

 

40 pontos 

 

 

 

Funcionamento do mercado 

de concorrência perfeita 

. Lei da procura 

. Elasticidade procura-preço 

. Deslocações ao longo da 

curva da procura (preço) 

. Deslocações da curva da 

procura (rendimento e 

gostos dos consumidores 

. Lei da oferta 

. Deslocações ao longo da 

curva da oferta (preço) 

. Deslocações da curva da 

oferta (tecnologia, preço dos 

fatores produtivos) 

. O equilíbrio do mercado: o 

preço de equilíbrio 

. Explicar a lei da procura. 

. Reconhecer os diferentes graus 

de elasticidade da procura-preço. 

.Relacionar os deslocamentos da 

curva da procura com as 

alterações das suas 

determinantes. 

. Explicar a lei da oferta. 

. Reconhecer os diferentes graus 

de elasticidade da oferta 

relativamente ao preço. 

. Relacionar os deslocamentos da 

curva da oferta com as alterações 

das suas determinantes. 

. Explicar  o significado da 

situação de equilíbrio no 

mercado de concorrência 

perfeita. 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi-longa 

. Questões de complementação. 

. Construção e leitura de gráficos. 

 

40 pontos 
 

 

 

 

  

Mercado de monopólio 

. Fatores justificativos da 
existência de monopólios 
(razões tecnológicas, legais e 
estruturais 

. Justificar a existência de 
monopólios. 
. Apresentar os problemas 
associados à formação dos preços 
em mercado de monopólio 

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

 (cont.)  

   Mercado de monopólio 

. Problemas associados à 

formação dos preços (custos 

sociais, políticas de defesa da 

concorrência e discriminação 

dos preços). 

   

 

 

 

 

 

 

Mercado de oligopólio 

. Tipos de oligopólio 

(concorrencial e cooperativo, 

de produtos diferenciados e 

homogéneos). 

 
 

. Referir a existência de 

diferentes tipos de oligopólio. 

 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta.     

. Questões de resposta semi-longa. 

 

 

20 pontos 

 

 

 

 
Mercado de concorrência 
monopolística 
 
. Caraterísticas 

. Fatores de diferenciação 

dos produtos transacionados 

(preço, publicidade e 

características do produto) 

 . Caraterizar  o mercado de 
concorrência monopolística 
quanto aos produtos 
transacionados. 

 
 . Apresentar fatores que 

permitem a diferenciação do 
produto neste tipo de mercado 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta.  

. Questões de resposta semi-longa. 

 

 

 

 

 

20 pontos 
 

 

 

 

 

 

Mercado de trabalho 

. Segmentação do mercado 

de trabalho 

. Procura, lei da procura e 

determinantes da procura de 

trabalho 

. Oferta, lei da oferta e 

determinantes da oferta de 

trabalho 

. Equilíbrio do mercado de 

trabalho: salário de 

equilíbrio 

. Deslocamentos das curvas 

da oferta e da procura de 

trabalho 

. Desequilíbrio do mercado 

de trabalho: desemprego 

. Intervenção do mercado de 

trabalho: sindicatos e Estado 

(salário mínimo) 

. Referir a segmentação do 
mercado de trabalho. 
Apresentar as componentes do 
mercado de trabalho (procura e 
oferta). 
. Relacionar oferta de trabalho 
e (curva da oferta de trabalho). 
. Explicar de que forma a 
mudança de gostos, as 
alternativas noutros setores e 
as migrações se refletem na 
oferta de trabalho. 
. Relacionar procura de trabalho 
e salário (curva da procura de 
trabalho). 
. Explicar o impacto da 
tecnologia e do preço do 
produto sobre a procura de 
trabalho. 
. Explicar o significado de 
salário de equilíbrio. 
. Interpretar o desemprego 
como um desequilíbrio do 
mercado. 

. Questões de escolha múltipla. 

. Questões de resposta curta. 

. Questões de resposta semi-longa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 pontos 

Total 
200 

pontos 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 
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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. 
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