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Grupos e Itens

I GRUPO
(15 itens)
de seleção
escolha múltipla

II GRUPO
(6 itens)
5 itens de
resposta aberta
de composição
curta
1 Item de
calculo

III GRUPO
(6 itens)
1 Item de
resposta aberta
de composição
extensa.
3 Itens de
resposta aberta
de composição
curta
2 Itens de
calculo

Competências testadas

- Inerentes aos conteúdos lecionados

Conteúdos

Cotações

Da Unidade 1
à
Unidade 6

75
PONTOS
(15x5)

-Definir preço de um bem e relacionar o custo de
Unidade 4
produção de um bem com o seu preço.
4.4.O preço de
-Distinguir os conceitos: inflação; desinflação; um bem.
deflação e taxa de inflação homóloga de taxa média
4.5. A inflação,
de inflação.
- Calcular, interpretar o IPC. e relacionar a inflação noção e medida.
com o poder de compra.
- Relacionar procura e oferta com variação dos
preços; relacionar as deslocações da curva da
procura e da oferta com variações das suas
determinantes.
- Determinar o ponto de equilíbrio no mercado e
identificar situações de excesso de procura e de
excesso de oferta.
- Caraterizar diferentes tipos de mercado.

60
PONTOS

Unidade 5
5.2. O
mecanismo de
mercado.
5.3. Estrutura dos
mercados

- Relacionar a atividade produtiva com a formação
dos rendimentos; distinguir a repartição funcional da
repartição pessoal dos rendimentos e justificar as
desigualdades
da
repartição
pessoal
dos
rendimentos.

Unidade 6
6.1. A atividade
produtiva e a
formação
dos
rendimentos.
6.2. A repartição
- Distinguir salário nominal de salário real.
funcional
dos
- Caraterizar os indicadores de medição das rendimentos.
desigualdades na repartição dos rendimentos.
6.3. A repartição
- Distinguir e exemplificar impostos diretos de pessoal
dos
impostos indiretos.
rendimentos.
6.4.
A
- Calcular o Rendimento Pessoal e o rendimento redistribuição dos
disponível dos particulares.
rendimentos.
- Determinar a taxa de variação do Rendimento
Pessoal dos Particulares e o valor da poupança.

65
PONTOS

1

