2019

Informação

Prova de Equivalência à Frequência de

ECONOMIA C
Cursos Científico-Humanísticos

Código 312
12.º Ano de Escolaridade

Tipo de Prova
ESCRITA
Duração
90 minutos

Estrutura da prova
A prova é constituí da por 4 grupos.
Grupo I - Constituído questões de escolha múltipla.
Grupo II, III e IV - constituídos por itens de resposta aberta.

Conteúdos
I.
II .
III .
IV.

Crescimento e Des envolvimento
A Globalização e a regionalização ec onómica do mundo
O Desenvolvimento e a utilização dos recursos
O Desenvolvimento e os direitos humanos

Objetivos









Compreender a perspectiva da Ciência Económica na análise dos fenómenos
sociais;
Integrar os fenómenos económicos no contexto dos fenómenos sociais;
Compreender conceitos económicos fundamentais;
Utilizar correctamente a terminologia económica;
Compreender aspectos relevantes da organização económica das
sociedades, bem como da sua evolução;
Compreender características fundamentais do mundo actual –
desigualdades económicas, regionalização económica, mundialização e
globalização, crescimento populacional e consumo intensivo de recursos naturais;
Conhecer tendências da economia mundial;
Problematizar a situação político-económica mundial, europeia e portuguesa à luz
dos Direitos Humanos.
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Cotação
Grupo I ………………………………………………………………………………………. 50 pontos
Grupo II ………………………………………………………………………………………. 50 pontos
Grupo III ……………………………………………………………………………………… 50 pontos
Grupo IV …………………………………………………………………………………………50 pontos
TOTAL ...........................................................................................................................200 pontos

Critérios Gerais de Classificação
As classificações a atribuir às respostas dos examinandos são expressas de acordo com
os critérios específicos a apresentar.
Se o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez, é cotada a resposta
que surge em primeiro lugar.
Material
O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, corrector ou
máquina de calcular.
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