
 
 

 

Página 1 de 3 

 

REDE SUL E ILHAS 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS PARA ACESSO AO ENSINO 
SUPERIOR DE ALUNOS DE CURSOS DAS VIAS PROFISSIONALIZANTES 

 
Data da realização da Prova: 24-07-2020 

 
 

ECONOMIA 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

  

1. Todas as respostas são classificadas através de cotações. Para a classificação de cada 

resposta, o classificador apenas pode atribuir as cotações estabelecidas neste 

documento. 

 

2. A prova é composta por dois grupos: 

o O grupo I constituído por 7 questões de escolha múltipla. 

o O grupo II é constituído por 2 questões abertas, a escolher de entre 4. 

 

3. Não se devem considerar as questões e/ou alíneas anuladas pela/o candidata/o com a 

referência “anulada”. 

 

4. Os classificadores não devem corrigir nem assinalar os erros.  
 

5. No grupo I cada questão tem a cotação de 10 pontos. 

 

N.º da Questão Alínea Correta Cotação 

1 B 10 

2 A 10 

3 D 10 

4 D 10 

5 D 10 

6 C 10 

7 D 10 
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6. No grupo II cada questão tem a cotação de 15 pontos. No caso de o candidato optar por 

responder a mais do que duas questões, apenas devem ser classificadas as duas 

primeiras respostas. 

 

7. No grupo II o classificador deve atribuir as cotações em função do estabelecido nas 

tabelas seguintes: 

N.º da Questão: 2.1 
 

Tópicos Desempenho Pontos 

 A variação percentual do PIB real permite 
analisar a evolução quantitativa (ou real) do 
PIB, visto que foi retirado o efeito causado pela 
evolução dos preços, uma vez que: 
 O PIB REAL (ou PIB a preços constantes 

ou valor real do PIB) – é calculado com 
base nos preços de um ano tomado como 
base 

 O PIB NOMINAL (ou PIB a preços 
correntes ou valor nominal do PIB) – é 
calculado com base nos preços do ano em 
causa 

 

Expõe corretamente os dois 
conceitos e apresenta a 
vantagem de forma completa, 
nomeadamente, sustentando-
se nos conceitos expostos 

15  
 

Expõe corretamente os dois 
conceitos e apresenta a 
vantagem de forma 
incompleta, nomeadamente, 
sem se sustentar nos 
conceitos expostos 

10 

Expõe corretamente os dois 
conceitos 

8  
 

Expõe apenas um dos 
conceitos corretamente 

4  
 

 

N.º da Questão: 2.2 
 

Tópicos Desempenho Pontos 

 CRITÉRIO DE ESTABILIDADE DOS 
PREÇOS – a taxa média de inflação do 
Estado membro, no ano que antecede a 
análise, não deve exceder em mais do que 
1.5 p.p a verificada, no máximo, nos três 
Estados membros com melhores resultados 
em termos de estabilidade dos preços. 

 

 CRITÉRIO RELATIVO ÀS FINANÇAS 
PÚBLICAS – o défice orçamental 
programado ou verificado não pode exceder 
3% do PIB e a dívida pública não pode 
exceder 60% do PIB. 

Apresenta corretamente os 
dois critérios 
 

15 
 

Apresenta corretamente um 
critério e parcialmente correto 
o outro 
 

12 
 

Apresenta só um dos 
conceitos totalmente correto 
 

8 
 

Apresenta só um dos 
conceitos parcialmente 
correto  

4  
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N.º da Questão: 2.3 
 

Tópicos Desempenho Pontos 

 POLÍTICA ORÇAMENTAL – manipulação 
das receitas e despesas do Estado para 
alcançar determinados objetivos. 

 Entre os principais OBJETIVOS: 
 Satisfação de necessidades coletivas – 

que, pela sua natureza, não são 
oferecidas (na totalidade ou em parte) 
pela iniciativa privada. Exº defesa, justiça, 
educação, saúde. 

 Redistribuição do rendimento através da 
tributação progressiva e das 
transferências para os particulares.  

 Estabilização da economia – pelo 
aumento das despesas públicas e/ou 
redução dos impostos provocando um 
efeito expansionista, em momentos de 
abrandamento. O inverso para provocar a 
contração e impedir, essencialmente, as 
tensões inflacionistas em períodos de 
sobreaquecimento económico. 

Além destes 3 objetivos, tradicionalmente 
mencionados, ainda atender a: 

 Promoção do desenvolvimento 
sustentável  

 Utilização eficiente dos recursos 
disponíveis  

Apresenta a noção básica de 
política orçamental e aponta, 
corretamente, 3 objetivos.  

15  
 

Apresenta a noção básica de 
política orçamental e aponta, 
corretamente, 2 objetivos 

12 
 

Apresenta a noção básica de 
política orçamental e aponta, 
corretamente,1 objetivo 

9 

Apresenta apenas a noção 
básica de política orçamental  

6 
 

Embora não apresente a 
noção básica de política 
orçamental, apresenta 
objetivo(s) corretamente 

3 
por 

objetivo 
(máximo 

9) 

N.º da Questão: 2.4 
 

Tópicos Desempenho Pontos 

CRESCIMENTO ECONÓMICO – refere-se ao 
aumento continuado da produção de uma 
economia e pode ser quantificado 
(nomeadamente pelo PIB e sua variação 
percentual). 
 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – refere-
se à capacidade de uma economia para 
melhorar o nível de bem-estar da população 
(nomeadamente, em termos de melhorias no 
acesso à saúde, à educação, melhorias nas 
condições de habitação, na alimentação,..) 
 

Apresenta corretamente os 
dois conceitos 

15 
 

Apresenta apenas um dos 
conceitos corretamente 
 
 

7  

 


