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  (Despacho Normativo n.º 6726-A/2021, Despacho Normativo n.º 7-A/2022 e Norma 01/JNE/2022) 

 

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 

• Caracterização da prova 

• Material autorizado 

• Suporte 

• Duração 

 

Após a realização de cada prova pelos alunos, os enunciados e respetivos critérios específicos de 

classificação serão afixados na escola. 

 

 

Objeto de avaliação 

Processo de Crescimento económico moderno; Análise e princípios do crescimento moderno; Conceito de 

mundialização económica; Compreender os efeitos da globalização; Etapas do processo de mundialização; 

Articulação da economia, justiça social, liberdade e sustentabilidade a fim de respeitar o direito ao 

desenvolvimento humano sustentável e solidário. 

 

 

Caracterização da prova 

 

- critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. A ausência de indicação inequívoca da 

versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de seleção. As respostas 

ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Em caso de 

omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar 

inequivocamente o item a que diz respeito. Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só 

é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar. 
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- itens de construção 

Nos itens de construção, os critérios de classificação podem apresentar-se organizados apenas por níveis de 

desempenho, por parâmetros com os respetivos níveis de desempenho ou por etapas. 

Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, a cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de 

entre os dois tidos em consideração. 

Qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos. 

Nos itens de construção em que os critérios de classificação se apresentam organizados por parâmetros, a 

classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos parâmetros seguintes: (A) 

Leitura de dados, (B) Análise e síntese e (C) Terminologia e comunicação. 

A atribuição da classificação de zero pontos simultaneamente nos parâmetros (A) e (B) implica a atribuição de 

zero pontos no parâmetro (C). 

Nos itens em que os critérios de classificação se apresentam organizados por etapas, a classificação resulta 

da soma das pontuações atribuídas às etapas apresentadas e da aplicação dos critérios de desvalorização 

definidos para situações específicas.  

As respostas que não apresentem exatamente os termos ou expressões constantes nos critérios específicos 

de classificação são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde 

que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos 

curriculares de referência. 

Nas respostas aos itens de construção que envolvam a produção de um texto, os tópicos que consistam na 

mera transcrição de dados apresentados nos documentos de suporte não são considerados para efeitos de 

classificação, salvo se tal for solicitado no item. Nos itens de construção que solicitem um número específico 

de elementos, só são considerados para efeitos de classificação os primeiros elementos correspondentes ao 

número solicitado. Os elementos que, numa resposta, evidenciem contradição não devem ser considerados 

para efeitos de classificação. 

 

Material autorizado 

Caneta azul ou preta. 

Máquina de calcular normal, não gráfica. 

 

Suporte 

A prova será realizada em suporte papel específico. 

 

Duração 

90 minutos. 

 


