Provas de Acesso ao Ensino Superior
Para Maiores de 23 Anos

ECONOMIA

MATRIZ DE CONTEÚDOS
Duração: 120 minutos
I – Conteúdos, objetivos e cotações da prova.
Conteúdos
A CONTABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE
ECONÓMICA
Agentes económicos e o circuito
económico.
Óticas de cálculo do valor da produção.
Limitações da Contabilidade Nacional.
As contas Nacionais portuguesas.

RELAÇÕES ECONÓMICAS COM O RESTO
DO MUNDO
A necessidade e a diversidade das relações
internacionais.
O registo das relações com o Resto do
Mundo – a Balança de Pagamentos.
- Balança Corrente
- Balança de Capital
- Balança Financeira
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
ECONOMIA
Funções e organização do Estado.
A intervenção do Estado na atividade
económica.
As políticas económicas e sociais do
Estado português.
A ECONOMIA PORTUGUESA NO
CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA
Noção e formas de integração económica.
O processo de integração de Portugal na
Europa.
Desafios da União europeia na atualidade.
Portugal no contexto da União Europeia.

Objetivos
Indicar as funções desempenhadas pelos agentes
económicos: Famílias, Empresas, Instituições
financeiras, Estado e Resto do Mundo.
Relacionar entre si as diferentes atividades
económicas.
Indicar as diferentes perspetivas de cálculo do valor da
Produção.
Identificar os elementos constitutivos dos sistemas
económicos.
Indicar os diversos tipos de relações internacionais.
Referir a importância do comércio internacional.
Identificar as componentes da Balança de
Pagamentos.
Distinguir Produto Interno de Produto Nacional.

Explicar as funções económicas e sociais do Estado –
garantir a eficiência, a equidade e a estabilidade.
Explicar o papel do Estado e do Mercado nas
economias reais.
Discutir as razões económicas justificativas da
intervenção do Estado.
Justificar o aparecimento de externalidades.
Explicitar o conceito de integração económica.
Compreender o fenómeno da Integração Económica.
Enquadrar historicamente o surgimento das
comunidades europeias.
Conhecer os aspetos relevantes da economia
portuguesa.

Total

Cotações
(valores)

6

6

4

4
20 Valores
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II - Estrutura da Prova
A prova consta de três grupos a que correspondem os tipos de questões seguintes:
·

Itens fechados – escolha múltipla e questões de verdadeiro/falso;

·

Itens abertos – composição curta;

·

Observação, interpretação e/ou análise de dados/esquemas/gráficos;

III - Critérios Gerais de Correção
·

Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar corretamente
identificadas (pergunta e grupo). Caso tal não se verifique, a resposta será anulada.
Quando se verificar um engano, deve ser riscado e corrigido à frente.

·

Nos itens de resposta curta, sempre que seja solicitado um número definido de linhas
e a resposta ultrapasse esse número, serão considerados apenas os primeiros
elementos de acordo com o número estabelecido.

·

Nas questões de escolha múltipla o candidato deverá indicar apenas uma opção como
sendo a correta. No caso de assinalar mais do que uma opção será atribuída uma
cotação de zero a esta questão.

·

As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas, sendo
anuladas as cotações parciais dos elementos contraditórios.

IV - Material a utilizar/permitido durante a realização da prova
· O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta azul ou preta.
· Não é permitido o uso de corretores, de máquinas de calcular ou de telemóveis.

V – Bibliografia recomendada para estudo
O objeto de avaliação será a matéria constante dos manuais escolares do 10º e 11º anos do
Secundário, correntemente em uso.
Aconselha-se igualmente a consulta às seguintes páginas Internet:
- www.bportugal.pt
- www.ine.pt
- www.ordemeconomistas.pt
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