
 

 

INFORMAÇÃO-PROVA 

ENSINO PROFISSIONAL 2016/2017 

ECONOMIA – MÓDULO 05 – O estado e a atividade económica 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

As provas têm por referência as Orientações Programáticas de Economia e outros documentos 

orientadores, e permitem avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada. Nas provas, são objeto de avaliação os domínios da Escrita e as Competências Visadas para a 

disciplina bem como os objetivos de aprendizagem do módulo. Os conhecimentos e as capacidades 

sujeitos a avaliação na prova são, de um modo geral, avaliados com recurso a itens baseados em 

contextos reais. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova é constituídas por três grupos. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1 — Distribuição da cotação. 

 

MATERIAL 

 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

É permitido o uso de calculadora não alfanumérica, não programável.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

 

As provas têm a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

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. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas.  

Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas respostas aos itens de seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente 

à indicação da letra ou do número correspondente. 

 

Itens de construção 

Nos itens de completamento e nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total 

ou parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

Nos itens de resposta restrita e nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais 

elevado de entre os dois tidos em consideração. Qualquer resposta que não atinja o nível 1 (texto claro e 

correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia) de desempenho é classificada com zero 

pontos. No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, 

não é classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 



 

 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de 

desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação 

dos fatores de desvalorização definidos para situações específicas. 

As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou interpretações constantes dos 

critérios específicos de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os 

apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado 

pelos documentos curriculares de referência. 

Nos itens de resposta restrita, as respostas são classificadas tendo em conta, além do conteúdo, a 

organização e a correção da expressão escrita. 

Neste item, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma resposta 

revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é-lhe 

atribuída a pontuação correspondente ao nível intercalar que os separa. 

A classificação das respostas aos itens que impliquem a realização de cálculos, tem em conta a 

apresentação das fórmulas utilizadas, dos cálculos efetuados, do resultado e da unidade de medida. 

A classificação a atribuir a cada resposta está sujeita a desvalorização devido, por exemplo, à ocorrência 

de erros de cálculo ou à ausência da unidade de medida. 

 

Fatores de desvalorização na resposta extensa 

Uma resposta que não cumpra de forma inequívoca a instrução no que respeita ao tema e à tipologia 

económica é classificada com zero pontos em todos os parâmetros. 

 

                            Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Questões tipo Cotação 

Questões de escolha múltipla De 70 a 100 pontos 

Questões de resposta curta/restrita De 40 a 50 pontos 

Questões de resposta extensa De 60 a 80 pontos 

 

 


