AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DE FRADES

EXAME – ENSINO PROFISSIONAL
Técnico de Gestão
Disciplina: Economia Módulo: 8- A ECONOMIA PORTUGUESA NA ATUALIDADE

Tipo de Prova: Escrita

Duração: 90 minutos

Ano letivo: 2012/2013

Introdução: O exame do módulo “A Economia Portuguesa na Atualidade”, destina-se aos alunos que ainda não concluíram o módulo.
Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e características da prova, o material a utilizar e a duração da
mesma.
Conteúdos
Objectivos
Estrutura da prova
Cotações
- A economia portuguesa no
contexto da União Europeia.
. Estrutura da população:
estrutura etária, movimentos
migratórios e população
ativa
(emprego
e
desemprego).
. Estrutura da produção:
evolução do valor da produção,
estrutura sectorial da produção.
. Estrutura da Despesa
Nacional:
consumo
e
investimento.
. Relações económicas com
o Exterior.
.
Recursos
educação
e
profissional e I&D.

humanos:
formação

.
Competitividade
das
empresas:
investimento
e
produtividade.

A prova está cotada em
200 pontos.


Usar os conceitos económicos para compreender aspetos
relevantes da realidade económica portuguesa.

A prova é constituída por duas
partes.

 Analisar a realidade económica portuguesa atual no contexto da
União Europeia.

- A primeira parte é constituída por
duas questões. Uma questão com
4 itens de valor lógico (Verdadeiro /
Falso) com correção das questões
Falsas e questões de escolha
múltipla. Outra questão com 7 itens
de escolha múltipla.

 Aplicar conhecimentos e competências, anteriormente adquiridos, na
análise da realidade económica portuguesa.
 Comparar os principais indicadores de desempenho da economia
portuguesa com os da União Europeia.
 Analisar aspetos relevantes da economia portuguesa na atualidade.

- A segunda parte é constituída por
6 questões, contendo alíneas, de
resposta curta e resposta extensa e
incluindo cálculos,

1ª Parte
55 Pontos

2ª Parte
145 Pontos

Conteúdos

Objectivos

Estrutura da prova

Cotações

. Nível de vida e justiça
social:
repartição
dos
rendimentos, poder de
compra, estrutura do consumo,
inflação
e
equipamentos
sociais.

TOTAL
Material a utilizar:

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Máquina de calcular.

Não é permitido o uso de «esferográfica-lápis», nem de corretor.

O examinando deve ser portador de folha de teste;

Não é permitido a troca ou empréstimo de material no decorrer da prova.
Critérios gerais de correção:

Utilização adequada de conteúdos;

Nos itens de escolha múltipla, se para além da alternativa correta, o examinando assinalar outra alternativa, deverá ser atribuída a cotação de zero pontos.

Utilização adequada das fórmulas que devem ser devidamente escritas na folha de teste;

Apresentação dos cálculos;

Cálculos efetuados corretamente;

Capacidade de análise e interpretação da informação proposta;

Utilização de terminologia adequada quer de natureza específica da disciplina quer no domínio da expressão escrita em Língua Portuguesa;

Todas as questões que não estiverem devidamente identificadas terão a cotação zero.
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200 pontos

