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INFORMAÇÃO-PROVA 

Prova de Equivalência à Frequência 

DISCIPLINA: Economia C                                        Ano letivo 2020/ 2021 

 

Prova Código__________  

 

Ensino Secundário  

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do Ensino Secundário da disciplina de Economia C, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação; 

2. Características e estrutura; 

3. Critérios de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

1. Objeto de avaliação: 

A prova a que esta informação se refere tem por referência o Programa de 

Economia C, em vigor para o 12º ano dos cursos Científico-Humanísticos de 

Ciências Socioeconómicas, Formação Específica, o disposto nos artigos 3º e 17º do 

Decreto lei 55/2018 e as Aprendizagens Essenciais definidas para a disciplina. 

A prova de equivalência à frequência é realizada através de uma prova escrita de 

duração limitada e só permite avaliar parte dos conhecimentos e das 

competências enunciados no Programa da disciplina e nas Aprendizagens 

Essenciais da mesma. 

 

1.1. Aprendizagens Essenciais 

Os temas que são objeto de avaliação nesta prova são os que constam das 

Aprendizagens Essenciais da disciplina de Economia C, 12º Ano, dos Cursos 

científico-humanísticos de ciências socioeconómicas. 
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2. Caracterização da prova 

A prova integra itens sobre os Temas previstos no Programa da disciplina e nas 

Aprendizagens Essenciais. A sequência dos itens na prova pode não corresponder 

à sequência das unidades temáticas definidas nas Aprendizagens Essenciais. 

 2.1. Características, estrutura e cotações 
Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha 

própria do estabelecimento de ensino. 

A prova é constituída por 3 grupos, num total de 10 itens, todos de resposta 

obrigatória. 

As questões podem ser dos seguintes tipos: 

- Resposta curta e de resposta extensa orientada. 

 O Grupo I tem a cotação de 80 pontos: 

 - 4 itens: 20 pontos/cada; 

 O Grupo II tem a cotação de 60 pontos: 

 - 3 itens: 20 pontos/cada; 

 O Grupo III tem a cotação de 60 pontos: 

 - 3 itens: 20 pontos/cada. 

  

 Total: 200 pontos. 

 

O grupo I testa objetivos de conhecimento, de compreensão e de análise.  

O grupo II testa objetivos de conhecimento e de compreensão.  

 O grupo III testa objetivos de síntese e de avaliação. 
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3. Critérios gerais de classificação 

- A clareza das respostas e solidez dos conhecimentos demonstrados. 

- A capacidade de raciocínio e de conjugação dos saberes específicos da disciplina. 

- A utilização do léxico das Ciências Sociais. 

- A coerência inerente à seleção de exemplos a que o aluno recorre para a 

contextualização da sua resposta, quando lhe é pedido. 

- A valorização da mundividência e da sensibilidade para a abordagem e resolução 

das questões sociais demonstradas nas respostas. 

 

4. Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial).  

 

5. Duração 
A prova tem a duração de 90 Minutos. 

 
 

 


