Curso Geral de Ciências Socioeconómicas
Economia A – 10º ano

2017-2018

Matriz teste comum
1- Informação
O presente documento visa divulgar as características do teste comum da disciplina de Economia A
do 11º ano, dando a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Características e estrutura;
• Critérios de classificação;
• Material;
• Duração.
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado
dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados
pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito.

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Economia A e permite avaliar a aprendizagem passível
de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:
A prova tem por referência o Programa de Economia A e permite avaliar a aprendizagem passível
de avaliação numa prova escrita de duração limitada. Os conhecimentos e as capacidades sujeitos
a avaliação na prova são, de um modo geral, avaliados com recurso a itens baseados em contextos
reais. Os conhecimentos e as capacidades identificados no módulo inicial, enquanto pré-requisitos
para o desenvolvimento do programa, poderão ser mobilizados na avaliação dos conhecimentos e
das capacidades de outros temas/unidades letivas.

2. Caracterização da prova

A prova tem duas versões. Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por
exemplo, textos, tabelas de dados, gráficos, mapas, esquemas e figuras. A sequência dos itens
pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou dos seus conteúdos. Os itens
podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas/unidades do
programa. A prova é cotada para 200 pontos. A distribuição da cotação pelos temas apresenta-se no
Quadro 1.
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Quadro 1 - Distribuição e cotação pelos temas
Temas
Unidade 1 – A actividade económica e a ciência económica

Cotação
(em pontos)
10 a 20

Unidade 2 – Necessidades e consumo

30 a 50

Unidade 3 – A produção de bens e serviços

30 a 50

Tudo

Tudo
3.1. Bens – noção e classificação
3.4. A combinação dos factores de produção
Unidade 4 – Comércio e moeda

30 a 50

4.2. A evolução da moeda – formas e funções
4.4. O preço de um bem – noção e componentes
4.5. A inflação – noção e medida
Unidade 5 – Preços e mercados

30 a 50

5.2. O mecanismo de mercado
5.3. Estrutura dos mercados
Unidade 6 – Rendimentos e repartição dos rendimentos

30 a 50

Tudo

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.
Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de Itens
Número de
itens
Itens de seleção
Escolha múltipla
16 a 18
Itens de construção
Resposta curta
6a7
Resposta restrita
Resposta extensa

Cotação por item
(em pontos)
5
10
15 ou 20

3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
A ausência de indicação inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das
respostas aos itens de escolha múltipla.
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 selecção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de
forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é
considerada equivalente à indicação da letra correspondente.
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Itens de construção
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 de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se
organizados por níveis de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa
corresponde uma dada pontuação.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de
desempenho resulta da pontuação do nível de desempenho em que as respostas forem
enquadradas.
A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por etapas resulta
da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas, à qual podem ser subtraídos pontos
em função dos erros cometidos.
Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, 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 de desempenho é classificada com zero pontos.
As respostas que não apresentem exatamente os mesmos termos ou expressões 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.
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 desvalorizações devido, por exemplo, à
ocorrência de erros de cálculo ou à ausência da unidade de medida.
Nos itens de resposta curta e de resposta restrita, que solicitem um número específico de
elementos, se as respostas apresentarem um número de elementos superior, só são considerados
para efeitos de classificação os primeiros elementos correspondentes ao número solicitado, mesmo
que os elementos em excesso sejam considerados corretos. A classificação das respostas aos itens
de resposta restrita e de resposta extensa que envolvam a produção de um texto tem em conta os
tópicos apresentados, a organização dos conteúdos, a utilização da terminologia específica da
disciplina e a integração da informação contida nos documentos. Nas respostas a estes itens, os
tópicos que consistam na mera transcrição de dados apresentados nos documentos de suporte não
são considerados para efeitos de classificação, salvo se tal for o solicitado no item.
Nos itens de resposta extensa e nos itens de resposta restrita com cotação superior a 15 pontos que
impliquem a produção de um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação dos desempenhos
no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa,
realizando-se esta última de acordo com os níveis a seguir descritos.
Níveis
3
2
1

Descritores
Texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e da ortografia.
Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que
não afetam a sua clareza.
Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da pontuação ou da ortografia que
afetam parcialmente a sua clareza.

4. 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 permitida a utilização de calculadora não alfanumérica, não programável.
Não é permitido o uso de corretor.
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5. Duração
A prova tem a duração de 110 minutos.
O teste pode apresentar versões
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