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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Economia C 2022  

Prova Prova 312  

12º 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 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Características e estrutura  

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendiza-

gens Essenciais de Economia C e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

escrita de duração limitada. 

De acordo com as Aprendizagens Essenciais, a prova recorre a informação atualizada, nacional e 

internacional.  

As Aprendizagens Essenciais indicam, para cada tema, uma lista de conceitos que, devido à 

dinâmica atual da económica, deve ser considerada numa perspetiva de permanente 

(re)construção. 

 

 

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 é cotada para 200 pontos. 
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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. 

  

Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas. Todas 

as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta, de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde 

uma dada pontuação. 

Nos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no 

domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

 

Duração  

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

Material autorizado 

 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

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

oficial). Em caso de engano, deve riscar aquilo que pretende que não seja classificado. 

 

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar aquilo que pretende que não 

seja classificado. 

 

 


