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Concurso Especial de Acesso e Ingresso aos Cursos de Licenciatura para Titulares de Cursos de 

Dupla Certificação de Nível Secundário e Cursos Artísticos Especializados 

 

 

PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 

ECONOMIA 

 

1. Introdução 

A prova de avaliação de conhecimentos e competências para o acesso ao ensino 

superior de alunos que tenham concluído o nível ensino secundário de educação por 

vias profissionalizantes ou em cursos artísticos especializados, tem por referência os 

documentos curriculares em vigor dos cursos de dupla titulação de nível secundário.  

Pretende-se avaliar a aprendizagem desenvolvida, nomeadamente sobre competências 

como: 

 Conceitos e terminologia económica atual; 

 Aplicação de conceitos económicos em novos contextos; 

 Utilização de instrumentos económicos para interpretar a realidade económica; 

 Utilização de técnicas de representação da realidade; 

 Interpretação de quadros e gráficos.  

 

2. Estrutura da Prova  

A prova está organizada em 2 grupos: 

Grupo I – Questões de resposta fechada ou de seleção;  

Grupo II – Questões de resposta aberta ou de construção. 

Cada questão pode 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 dos documentos curriculares. 

 

3. Itens de avaliação  

Em ambos os Grupos poderão existir questões de qualquer dos módulos do programa 

da disciplina de Economia 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq1tK7xbDcAhVJmbQKHXtiDGAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ismai.pt%2F&psig=AOvVaw0DvPfvAUT7yHjY0EbfUOMP&ust=1532274486246711


2 

 

 

4. Conteúdos  

Para a realização da prova é necessário o conhecimento dos seguintes conteúdos que 

têm como referência o programa da disciplina de Economia em vigor para o ensino 

profissional, disponível em: 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/programascp/CP_FC_Economia.pdf 

 

1. A Economia e o Problema Económico 

2. Agentes Económicos e Atividades Económicas 

3. Mercados de bens e serviços e de fatores produtivos 

4. Moeda e Financiamento da Atividade Económica 

5. O Estado e a Atividade Económica 

6. A Interdependência das Economias Atuais 

7. Crescimento, Desenvolvimento e Flutuações da Atividade Económica 

8. A Economia Portuguesa na Atualidade 

 

 

5. Materiais  

A realização da prova não pressupõe a consulta de documentos e/ou manuais, 

implicando a utilização de calculadora não alfanumérica, não programável. 

A folha de prova e folha de rascunho são fornecidas aos candidatos pelo 

estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

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

ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração  

A duração total da Prova é de 90 minutos 

 


