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OBJECTIVOS CONTEÚDOS ESTRUTURA COTAÇÕES 

 
●Caracterizar os diferentes tipos de moeda.  

●Explicitar as funções da moeda.  

●Relacionar as novas formas de pagamento com a evolução 

tecnológica.  

●Explicitar factores que influenciam a formação dos preços 

(custo de produção, mecanismo de mercado).  

● Relacionar Índice de Preços no Consumidor (IPC) e taxa 

de inflação.  

●Distinguir formas de cálculo da inflação.  

●Explicar consequências da inflação.  

●Integrar a variável tempo nas decisões sobre utilização dos 

rendimentos.  

● Referir os destinos da poupança.  

 

● Moeda  

- Evolução: da troca directa à troca indirecta.  

-Tipos (moeda-mercadoria, moeda metálica, moeda-papel, papel-

moeda e moeda escritural).  

- Funções (meio de pagamento, medida de valor e reserva de valor).  

- As novas formas de pagamento – desmaterialização da moeda.  

● Preço  

- Noção.  

- Factores que influenciam a sua formação. 

● Inflação  

- Noção.  

- Formas de cálculo (homóloga e média).  

- Consequências da inflação no valor da moeda e no poder de compra.  

● Poupança  

- Noção.  

-Destinos (entesouramento, depósitos e investimento).  

 

I Grupo 

 

100 Pontos 
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● Explicar as funções do investimento na actividade 

económica.  

● Distinguir os diversos tipos de investimento.  

● Justificar a importância económica do investimento em 

I&D na actividade económica.  

● Distinguir financiamento interno (auto-financiamento) de 

financiamento externo.  

● Distinguir as diferentes formas de financiamento externo.  

● Relacionar o crédito bancário com o financiamento 

externo indirecto.  

● Reconhecer o mercado de títulos como uma fonte de 

financiamento externo directo.  

 ● Investimento:  

- Noção.  

-Funções (substituição, inovação e aumento da capacidade produtiva).  

- Tipos (material, imaterial e financeiro).  

-Importância do investimento em inovação tecnológica e I&D na 

actividade económica.  

●O financiamento da actividade económica.  

-Formas: auto-financiamento (capacidade de financiamento) e 

financiamento externo (necessidade de financiamento).  

-Financiamento externo – directo e indirecto. 

 

 

II Grupo 

 

 

100 Pontos 

 

 

Critérios de classificação: 

 Domina a língua portuguesa e a capacidade de expressão das ideias. 

 Dá respostas correctas às perguntas escritas. 

 Revela capacidade de interpretação da realidade à luz dos conhecimentos adquiridos . 

 Revela capacidade de análise e síntese no tratamento dos conteúdos. 

 Exerce capacidade de crítica e autocrítica. 

 

Material de utilização possível: 

 Máquina de Calcular. 

 

 

 


