
 

Agrupamento de Escolas de Porto de Mós 
 

Informação-Prova de Equivalência à Frequência 
 

E c o n o m i a  C           P r o v a  3 1 2  –  2 0 2 1           p á g .  1 | 2 

 

Economia C Prova Código 312 - 2021 

12.º Ano de escolaridade  

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Economia C, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material utilizado 
 

Objeto de Avaliação 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 
Aprendizagens Essenciais de Economia C para o 12.º ano e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  
 

Características e estrutura 
 

A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo, 
resposta restrita). Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas 
de dados, gráficos, mapas, esquemas e figuras, baseando-se, de um modo geral, em situações 
extraídas da realidade. As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de 
aprendizagens relativas a mais do que um dos temas das Aprendizagens Essenciais. 
A prova apresenta uma distribuição equilibrada entre as Aprendizagens Essenciais. 
As questões terão uma cotação variável entre 5 a 15 pontos. 
Tipo de prova: Escrita.  
A prova é cotada para 200 pontos. 
 

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 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 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. 
 
 
 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/12_geografia_c.pdf
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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 nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação 
apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 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 de desempenho é classificada com zero pontos. 
As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios 
específicos 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 curta e nos itens de resposta restrita que solicitem um número específico de 
elementos, só são considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos 
correspondentes ao número solicitado. 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se 
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 
pontuação. 
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 
domínio específico da disciplina. 
A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa contribui para 
valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências específicas da 
disciplina. Esta valorização corresponde a cerca de 10% da cotação do item e faz-se de acordo 
com os níveis de desempenho descritos no Quadro 1. 
 

Quadro 1 — Descritores do domínio da comunicação escrita 

Níveis Descritores 

 

3 

Texto bem estruturado e linguisticamente correto, ou com falhas esporádicas que não afetem a inteligibilidade do discurso. 

 

 

2 

Texto bem estruturado, mas com incorreções linguísticas que conduzam a alguma perda de inteligibilidade do discurso. 

OU 

Texto linguisticamente correto, mas com deficiências de estruturação que conduzam a alguma perda de inteligibilidade do discurso. 

 

1 

Texto com deficiências de estruturação e com incorreções linguísticas, embora globalmente inteligível. 

 

Material a Utilizar 
 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 
As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino.  
Não é permitido o uso de corretor. 
Os alunos poderão ser portadores de calculadoras científicas, não alfanuméricas, não programáveis. Não 
é permitido o uso de calculadoras gráficas. 

 

Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


