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Conteúdos Estrutura 
Questão 

Cotação 
 

A Interdependência das Economias Actuais 
Grupo I - 12 questões de escolha múltipla sobre os 
conteúdos 1,2,3 e 4. 

60 pontos 

1.O comércio internacional 
1.1.Diversidade, necessidade e vantagens das trocas internacionais. Grupo II - Constituído por 4 itens de construção. 

O nível cognitivo será de conhecimento, 
compreensão e aplicação, podendo existir itens 

que impliquem o cálculo de uma grandeza ou a 

resolução de um problema.  

•1 item de resposta aberta de composição 

extensa.  
•3 itens de resposta aberta de composição curta. 

 

Grupo III - Constituído por 4 itens de construção. 

O nível cognitivo será de conhecimento, 

compreensão e aplicação, podendo existir itens 

que impliquem o cálculo de uma grandeza ou a 
resolução de um problema  

•3 itens de resposta aberta de composição curta. 

•1 item de resposta aberta de composição extensa. 

140 pontos 

2.O registo das trocas Internacionais – Balança de Pagamentos 

2.1. Balança Corrente: 
2.1.1. Mercadorias 
2.1.2. Serviços 
2.1.3. Rendimentos 
2.1.4. Transferências Correntes 

2.2.Balança de Capital. 
2.3.Balança Financeira. 

3.Fatores de Desenvolvimento do Comércio Internacional 
3.1.Transportes e Comunicações. 
3.2.Empresas Transnacionais (ETNs). 
3.3.GATT/OMC. 

4.A Integração Económica 
4.1.Noção. 
4.2.Formas (zona de comércio livre; união aduaneira; mercado comum; união 
económica). 
4.3.O Processo de Construção da União Europeia 

Modalidade da Prova: Prova Escrita. 

Material necessário: O aluno só pode utilizar como material de escrita esferográfica ou caneta de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

                                           É permitido o uso de máquina de calculadora do tipo não alfanumérico, não programável. 
 

Critérios Gerais de Classificação:  Correção de conceitos e conteúdos implícitos nas respostas apresentadas;  Clareza da exposição e sequência 

lógica das ideias;  Nos itens de resposta curta, que visam objetivos ao nível do conhecimento, é aceite toda a resposta considerada válida sob o ponto de 

vista científico.  Nos itens de resposta aberta, a cotação será distribuída pelos diversos aspetos focados na resposta. 


