
 

 

Estrutura da prova 

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, que 

incidem sobre os temas: 

 A atividade económica e a Ciência Económica; 

 Aspetos fundamentais da atividade económica – necessidades e consumo, produção de bens 

e serviços, comércio e moeda, preços e mercado, rendimentos; 

 A contabilização da atividade económica – os agentes económicos e o circuito económico; 

 A organização económica das sociedades – relações económicas com o resto do Mundo, a 

intervenção do Estado, a economia portuguesa no contexto da União Europeia. 

A prova é cotada para 200 pontos. A classificação é distribuída por duas partes (100 pontos + 100 

pontos). A primeira parte composta por itens de seleção (escolha múltipla) e a segunda parte com itens 

de construção (textos para comentar e/ou criticar).  

 

Duração da prova 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce uma tolerância de 30 minutos. 
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