REDE SUL E ILHAS
PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DE
ALUNOS DE CURSOS DAS VIAS PROFISSIONALIZANTES
2022/2023
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
2
3
4
5
6
7

D
B
B
C
D
C
A

10
10
10
10
10
10
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 classificado deve atribuir as cotações em função do estabelecido nas
tabelas seguintes:
N.º da Questão: 1.1
Tópicos

Desempenho

Pontos

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 + 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠
𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑥100
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑚

Indica corretamente a fórmula de
cálculo do grau de abertura e da taxa
de cobertura (ou dá respostas
equivalentes).
Indica corretamente uma das
fórmulas
(ou
dá
resposta
equivalente).

15

Ou
Resposta equivalente (nomeadamente, apresentando a
fórmula por extenso)

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠
𝑥100
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çõ𝑒𝑠

Ou
Resposta equivalente (nomeadamente, apresentando a
fórmula por extenso)
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7,5

N.º da Questão: 1.2
Tópicos

Desempenho

▪ Características geográficas: há países que pela sua
caracterização geográfica se tornam menos aptos a
produzir determinados tipos de bens em que outros
serão mais produtivos (ex: frutas tropicais em climas
frios) e que, por isso, terão de ser adquiridos aos
países que apresentam mais aptidões para esse tipo
de produção.

Pontos

Apresenta corretamente duas
razões.
Apresenta corretamente uma
razão.

15
7,5

▪ Diferente distribuição mundial dos recursos
naturais: a diferente distribuição dos recursos
naturais torna alguns países aptos na produção de
determinados bens que outros terão de adquirir aos
primeiros (ex: o petróleo).
▪ Qualificação e formação dos recursos humanos: as
diferentes qualificações do fator trabalho também
conduzem a diferentes aptidões para a produção de
determinados produtos e a consequente
participação no comércio internacional
Qualquer outra razão, mesmo que não explorada nos
manuais, desde que se insira corretamente nas
teorias do comércio internacional.

N.º da Questão: 2.1
Tópicos

Desempenho

▪ Depreciação da moeda: o preço dos bens e serviços
traduz-se na quantidade de moeda que é
necessário despender para adquirir esses produtos.
Na presença de inflação, mantendo-se tudo o resto
constante, é necessário despender uma maior
quantidade de moeda para poder adquirir a mesma
quantidade de produtos, verificando-se uma
redução do valor da moeda (depreciação).

Apresenta corretamente
consequências.
Apresenta corretamente
consequência.

▪ Diminuição do poder de compra dos
consumidores: mantendo-se tudo o resto
constante, nomeadamente o rendimento dos
consumidores, uma subida constante e
generalizada do preço dos bens e serviços leva a
uma redução da sua capacidade aquisitiva.
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Pontos
duas

15

uma

7,5

Qualquer outra razão, mesmo que não explorada
nos manuais, desde que se insira corretamente nas
teorias do comércio internacional.

N.º da Questão: 2.2
Tópicos
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜 2022
𝑃𝐼𝐵 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜 2022 𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=(
− 1) 𝑥100
𝑃𝐼𝐵 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜 2021 𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Ou
Resposta equivalente (nomeadamente, apresentando a
fórmula por extenso)

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜 2022
𝑃𝐼𝐵 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜 2022 𝑎 𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 2021
=(
− 1) 𝑥100
𝑃𝐼𝐵 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜 2021 𝑝𝑟𝑒ç𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Ou
Resposta equivalente (nomeadamente, apresentando a
fórmula por extenso)
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Desempenho

Pontos

Indica corretamente as duas
fórmulas de cálculo (ou dá
respostas equivalentes).
Indica corretamente uma das
fórmulas
(ou
dá
resposta
equivalente).
Apresenta uma resposta em que
revela a noção de que no cálculo da
taxa de crescimento nominal do PIB
se recorre à contabilização do PIB a
preços correntes e na taxa de
crescimento real do PIB se recorre à
contabilização do PIB a preços de um
ano base para apurar o seu
crescimento em quantidade ou real,
sem apresentar ou explicar
corretamente as fórmulas.
Apresenta uma resposta em que
revela a noção de que no cálculo da
taxa de crescimento nominal do PIB
se recorre à contabilização do PIB a
preços correntes, sem apresentar ou
explicar corretamente a fórmula.
Apresenta uma resposta em que
revela a noção de que no cálculo da
taxa de crescimento real do PIB se
recorre à contabilização do PIB a
preços de um ano base para apurar
o seu crescimento em quantidade
ou real, sem apresentar ou explicar
corretamente a fórmula.

15

7,5

7

3

4

