INFORMAÇÃOPROVA

CCH
Disciplina:
Tipo de prova:

1.

2020/2021

PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Ensino SECUNDÁRIO

Código:

312

Economia C
Escrita

Duração:

12º Ano

90 min.

1ª e 2ª Fases

Objeto de avaliação
A prova de exame tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais da disciplina de Economia C para o 12º ano e constituem objeto de avaliação, na
prova, os conteúdos a seguir especificados:
Conteúdos

Pontuação

1. Crescimento e Desenvolvimento

60 a 80

2. A Globalização e a Regionalização Económica do Mundo

60 a 70

3. O Desenvolvimento e a Utilização dos Recursos

30 a 40

4. O Desenvolvimento e os Direitos Humanos

20 a 30
A cotação global da prova é de 200 pontos.

2.

Caracterização da prova
Grupos

Tipologia de itens

Número
de itens

Pontuação por item

I

Itens de seleção

Escolha múltipla

15

6

II e III

Itens de construção

Resposta curta e/ou
restrita
Resposta extensa

4
2

15
25
Total: 200 Pontos

3.

Critérios gerais de classificação
 Aquisição e compreensão dos conceitos fundamentais;
 Utilização correta da terminologia da disciplina;
 Estrutura lógica das respostas;
 Espírito crítico e de abertura a diferentes perspetivas de análise da realidade social.

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.
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. Todas as outras respostas são classificadas com zero
pontos.
Partindo da leitura de um texto de introdução, 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.
4.

Materiais

Caneta ou esferográfica azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, de “esferográfica-lápis”, nem de corretor. Em caso de engano, deve riscar.
5.

Duração
O exame é constituído por uma prova escrita com a duração de 90 minutos.
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