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   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES                                  

Ano Letivo de 2021/2022 

EXAME DE REGIME NÃO PRESENCIAL 

Ensino Secundário Recorrente – Módulos Capitalizáveis 
Matriz da Prova de Economia A  Módulo 2 

 Duração da prova: 90 minutos                             

 

OBJETIVOS  CONTEÚDOS 
CRITÉRIOS DE 

CORREÇÃO 
 ESTRUTURA  

 COTAÇÕES  
(PONTOS)   

  

• Relacionar a actividade produtiva com a formação dos 
rendimentos 
 • Explicar o fenómeno da repartição dos rendimentos  
• Descrever o processo de repartição funcional dos 
rendimentos 
 • Definir salário  
• Caracterizar as formas de remuneração do capital 
 • Distinguir repartição pessoal de repartição funcional dos 
rendimentos 
 • Verificar as desigualdades da repartição pessoal dos 
rendimentos 
 • Justificar as desigualdades de salários  
• Distinguir salário nominal de salário real 

 • Explicar o significado do leque salarial, como indicador 

da desigualdade de salários 
 • Interpretar as curvas de Lorenz  
• Referir as limitações das curvas de Lorenz 
 • Explicar as limitações do rendimento per capita como 
indicador da repartição pessoal dos rendimentos 
 • Explicar em que consiste a redistribuição dos rendimentos  
• Dar exemplos de impostos diretos 

 Explicar o papel do Estado na redistribuição dos 
rendimentos 

 • Referir as componentes do rendimento pessoal disponível  

 

 Rendimentos e repartição dos rendimentos  
  -A atividade produtiva e a formação dos 
rendimentos  
 - Repartição dos rendimentos: 
  .noção; 
  .formas: repartição funcional dos rendimentos 
– rendimentos primários (salário, juro, renda e 
lucro) e repartição pessoal dos rendimentos – 
noção e desigualdades  
-Salário: tipos (nominal e real) e desigualdades 
salariais (leque salarial)  
-Indicadores da desigualdade de rendimentos 
(Curvas de Lorenz e rendimento per capita): 
noção e limitações  
 Redistribuição dos rendimentos 
 . papel do Estado (cobrança de impostos e 
transferências sociais)   
.rendimento pessoal disponível: componentes 
(rendimentos primários, transferências sociais e 
externas, impostos directos e quotizações 
sociais) 
 

 As desigualdades na repartição dos 
rendimentos em Portugal e na União Europeia  

  

 

 

Nas questões de 
escolha múltipla são 
classificadas com zero 
pontos as respostas 
em que seja 

assinalada:  

 

– uma opção 

incorreta; 

 

- mais do que uma 

opção.  

 

Não há lugar a 

classificações 

intermédias.  

 

 

 

 

 

 

 As respostas ilegíveis 

  

  

 

 

 

 

 

 

A prova escrita é 

constituída por:  

15 a 20 questões de 

escolha múltipla;   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5 pontos 
cada  

(75 a 100)  
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• Verificar a evolução da repartição dos rendimentos em 
Portugal 
• Comparar a evolução da repartição dos rendimentos em 
Portugal com a dos restantes países da União Europeia 
 • Comparar as desigualdades na repartição dos rendimentos 
em Portugal e nos restantes países da União Europeia (global e 
por sexos) 
 • Referir as formas de utilização dos rendimentos – o consumo 
e a poupança 
• Reconhecer o consumo como um acto económico e um acto 
social 
 • Distinguir os diversos tipos de consumo  
Explicar o papel do consumidor na dinamização da actividade 
económica  
• Dar a noção de estrutura do consumo  
• Calcular os coeficientes orçamentais 
 • Explicar de que forma os factores económicos influenciam as 
escolhas dos consumidores  
• Justificar a evolução dos coeficientes orçamentais, 
relativamente à evolução dos níveis de rendimento 
 • Enunciar a lei de Engel  
• Explicar de que modo os factores extra-económicos 
influenciam as escolhas dos consumidores 
 ● Constatar a evolução da estrutura do consumo em Portugal 
 • Comparar a evolução da estrutura do consumo em Portugal 
com a dos restantes países da União Europeia 
• Justificar o aparecimento das Sociedades de Consumo 

 • Caracterizar o fenómeno do consumo de massas  

• Indicar as consequências do consumismo, nomeadamente, o 
possível endividamento das famílias  

• Distinguir consumismo de consumerismo  

• Justificar a importância do consumerismo 

 • Expor os direitos e os deveres do consumidor 

• Relacionar o consumerismo com a necessidade de preservar 
os recursos naturais e os equilíbrios ecológicos  

 
 A utilização dos rendimentos – consumo e 
poupança 
 

- Consumo  
. noção e tipos de consumo (final e intermédio; 
público e privado; individual e colectivo)  .-
.consumo e atividade económica   
.relatividade dos padrões de consumo – 
factores explicativos: 
 - económicos  (rendimento, preços e inovação 
tecnológica) 
 - extra- económicos (estrutura etária dos 
agregados familiares, modos de vida, moda e 
publicidade)  
 .estrutura do consumo e níveis de rendimento 
– coeficientes orçamentais e Lei de Engel  
.comportamento dos consumidores e factores 
extra-económicos  
. evolução da estrutura do consumo em 
Portugal e na União Europeia 
.  sociedade de consumo e consumismo  
.consumerismo e responsabilidade social dos 
consumidores  
. defesa dos consumidores em Portugal e na 
União Europeia 
 
 - Poupança   
.noção e destinos (entesouramento, depósitos e 
investimento)  
. formação de capital: tipos e papel na 
actividade económica  
- Investimento   
.noção; 
.funções (substituição, inovação e aumento da 

ou que não possam 

ser claramente 

identificadas são 

classificadas com 

zero pontos  

 

 

 

 

Nos itens de resposta 

curta, a classificação 

é atribuída de acordo 

com os elementos de 

resposta solicitados e 

apresentados.  

  

 

 

 

Aos itens de resposta 

restrita e extensa 

(organizados por 

níveis de 

desempenho) é 

atribuída uma dada 

pontuação a cada 

nível.  

  

 

 

 

 

Serão considerados na 

classificação das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 a 8 questões de 

resposta curta e /ou 

restrita;  

   

   

 

 

 

 

 

 

2 a 3 questões de 

resposta extensa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 a 10 

pontos 

cada  

(30 a 80)  

    

 

 

 

 

  

15 a 20 

pontos 

cada  

(30 a 50) 
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• Explicar o papel das instituições portuguesas e da UE de 
defesa do consumidor 

 • Definir poupança  

• Integrar a variável tempo nas decisões sobre a utilização dos 
rendimentos  

• Caracterizar os destinos da poupança  

• Distinguir formação bruta de capital fixo de variação de 
existências  

• Explicar a necessidade da formação de capital numa 
economia  

• Distinguir os diversos tipos de investimento  

• Explicar as funções do investimento na actividade económica 
• Justificar a importância do investimento em inovação 
tecnológica e em Investigação e Desenvolvimento na 
actividade económica 

 • Distinguir as diversas proveniências do investimento 
realizado na economia portuguesa: interno (privado e público) 
e externo  

• Comparar a evolução do investimento português no 
estrangeiro com a evolução do investimento estrangeiro em 
Portugal 
 

 

 

 

 

capacidade produtiva);  
. tipos (material, imaterial e financeiro).  
 

.importância do investimento em inovação 
tecnológica e I&D na actividade económica  
. o investimento em Portugal (interno e 
externo) e o investimento português no 
estrangeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  
 
 

respostas:  

 

- o domínio dos 

conceitos;  

 

- a capacidade de 

relacionar os 

conteúdos;  

 

- a correção da 

expressão escrita; 

 

  

- a estrutura das 

resposta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Total a transportar  

200 

 
 

 

 

Material Permitido  O aluno deve ser portador de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta e máquina de calcular não gráfica. 

 


