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Matriz da Prova de Exame de ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E LEGISLAÇÃO 

 Módulo 3 – Património, Inventário e Balanço 

ANO DE FORMAÇÃO: 10º ANO (1º 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 património indi-

vidual e o patri-

mónio empresarial 

 

2.  As contas do ativo 

e do passivo em-

presarial  

 
 

3. O inventário e o 

Balanço 

 

 Distinguir o património individual do 

património empresarial; 

 Distinguir bens de direitos e obriga-

ções; 

 Calcular o valor do património; 

 Distinguir e dar a noção de ativo, 

passivo e capital próprio; 

 Definir conta e distinguir as contas 

do ativo e do passivo  

 Definir inventário e elaborar inven-

tários;  

 Distinguir o balanço de inventário; 

 Identificar as diferentes rubricas in-

tegrantes balanço; 

. 

 Itens de seleção (escolha múltipla) 

/ verdadeiro falso / preenchimento 

de espaços para completar frases. 

 

 

40 

 Itens de construção (resposta cur-

ta/resposta restrita/resposta ex-

tensa). 

 Elaboração de inventário 

 Elaboração de balanço 

 

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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