INFORMAÇÃO

PROVA de EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA
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SECUNDÁRIO
Código:

Disciplina:
Tipo de prova:

312

Ano:

12º

Fase:

1ª / 2ª

Economia C
Escrita

Duração:

90 min

1. Valorização dos conteúdos da prova.
Conteúdos

Pontuação

1. Crescimento e Desenvolvimento

50 a 70

2. A Globalização e a Regionalização Económica do Mundo

40 a 60

3. O Desenvolvimento e a Utilização dos Recursos

40 a 50

4. O Desenvolvimento e os Direitos Humanos

30 a 40

2. Estrutura da Prova. Tipos de Itens e respetivas Cotações
Grupos
I
II
III

Tipo de itens
Resposta fechada:
Escolha múltipla
Resposta aberta: Curta
Resposta aberta: extensa

Número de itens

Pontuação por item

20

5

4
2

10 -15
25 - 30

3. Critérios gerais de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Em
caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível
identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando a(s) resposta(s) que não
deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
Na resposta aos itens de escolha múltipla (Grupo I), a cotação total do item é atribuída às respostas que
apresentem, de forma inequívoca, a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
Partindo da leitura de um texto de introdução e/ou da análise de um gráfico, o aluno deverá responder com os
conceitos apropriados e demonstrar a sua competência na aplicação desses conceitos a situações novas.
É ponderado o rigor na organização do texto expositivo e na correção da terminologia específica da disciplina.
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Critérios específicos:
















Distinguir crescimento económico de desenvolvimento;
Interpretar indicadores de desenvolvimento;
Reconhecer a limitação dos indicadores como medida do desenvolvimento;
Reconhecer o crescimento económico moderno;
Explicitar o conceito de mundialização económica;
Relacionar os conceitos de mundialização e de globalização
Explicar em que consiste a mundialização dos fatores produtivos: capital, fator humano e bens;
Distinguir formas de integração económica;
Relacionar a melhoria do nível de vida com o progresso económico;
Justificar os movimentos migratórios internacionais;
Explicar os custos e benefícios dos movimentos migratórios;
Referir as consequências ecológicas de crescimento económico moderno pela utilização indiscriminada dos
recursos naturais;
Explicitar o conceito de Direitos Humanos;
Problematizar a universalidade dos Direitos Humanos face à diversidade cultural das sociedades.
Relacionar Desenvolvimento Humano Sustentável com Direitos Humanos

4. Materiais a utilizar e material não autorizado
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Pode utilizar máquina de calcular do tipo não alfanumérico, não programável.
Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar aquilo que pretende que não seja
classificado.

5. Tipo e Duração da Prova
O exame é constituído por uma prova escrita com a duração de noventa (90) minutos.

