Escola Secundária Gabriel Pereira - Évora
Ensino Recorrente Noturno Por Módulos Capitalizáveis

Economia (A)
10º Ano – Módulos 1, 2 e 3

PROVA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA PARA ALUNOS NÃO PRESENCIAIS

MATRIZ DA PROVA
ANO LECTIVO DE 2021/2022 ÉPOCA DE JANEIRO
OBJECTIVOS

 Classificar os factores de produção
 Relacionar a produção com os sectores produtivos

DURAÇÃO DA PROVA: 135 MINUTOS
CONTEÚDOS

ESTRUTURA

COTAÇÕES

 A produção de bens e serviços. Os factores
de produção

1 grupo com 7 questões de
resposta curta ou elaborada e
de cálculo

80 pontos

 A utilização dos rendimentos – consumo e
poupança

1 grupo com 6 questões de
resposta curta ou elaborada

60 pontos

 Moeda e Inflação
Noção e tipos de inflação
Causas e consequências da inflação
Cálculo da taxa de inflação

1 grupo com 5 questões de
resposta curta ou elaborada e
de cálculo

60 pontos

 Descrever a composição da população activa
 Calcular taxas de actividade e de desemprego e interpretar
os seus valores
 Referir as causas e os diversos tipos do desemprego
 Explicitar o conceito de consumo
 Distinguir os diversos tipos de consumo
 Identificar os factores de que depende o consumo
 Compreender a estrutura do consumo
 Enunciar a Lei de Engel
 Compreender as características da sociedade de consumo
 Reconhecer o antagonismo entre consumerismo e

Critérios Gerais de Classificação

consumismo
 Compreender o conceito de inflação

Na classificação das diferentes
questões serão tidas em conta:

 Conhecer o conceito de inflação homóloga
 Distinguir desinflação de deflação
 Conhecer as principais causas e consequências da inflação
 Interpretar o significado dos índices de preços
 Resolver problemas de cálculo






A estruturação das respostas, considerando a sequência
lógica das ideias e a clareza de exposição;
A correcta resolução dos exercícios de cálculo,
apresentando os cálculos;
A correcta utilização da língua portuguesa e dos termos
técnicos;
A capacidade de síntese

Material a utilizar
O examinando apenas pode usar
na prova, como material de
escrita, caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta. Não é
permitido o uso de lápis, de
«esferográfica-lápis», nem de
corretor. É permitido o uso de
máquina
de
calcular
não
alfanumérica.

