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A prova do exame nacional de Economia A do 11.º ano, 1.ª fase de 2021 está de acordo com os

documentos curriculares em vigor (Programa da disciplina e Aprendizagens Essenciais) e com o

referenciado na Informação-Prova e restante informação complementar veiculada pelo IAVE.

A estrutura da prova mantém a habitual  divisão em três grupos e à semelhança do que se

verificou no ano anterior, os alunos podem gerir as perguntas a que respondem, já que existem

itens cuja resposta contribui obrigatoriamente para a classificação final e itens em que tal não se

verifica, solução que poderá ser interessante, mesmo em anos de decurso normal.

Embora equilibrada e de dificuldade acessível,  a prova de exame revela-se trabalhosa e de

execução demorada embora adequada aos alunos.

A prova de exame é composta por 24 itens sendo que as respostas a 14 itens contribuem

obrigatoriamente para a classificação final.  Dos restantes 10 itens da prova, apenas contribuem

para a classificação final os 6 itens cujas respostas obtenham melhor classificação.

Todos os itens, de seleção e de construção, têm a mesma cotação embora apresentem graus de

dificuldade distintos.

O grupo I é constituído quase em exclusivo por itens de seleção da mesma tipologia (escolha

múltipla), constando apenas de 1 item de associação (Grupo I, questão 2), 1 item de verdadeiro

e  falso  direto  (Grupo  I,  questão  8),  1  item de  preenchimento  ou  completamento  (Grupo  I,

questões 6.2).

No grupo I, a novidade da introdução de uma análise de um relatório económico (questão 13),

embora constitua  um exercício diferente e  que  demonstra alguma criatividade  em termos da

prova, o enunciado deste item apresenta-se de compreensão demorada, devido à sua extensão

e acumulação desnecessária de dados que só interessam para a construção de falsas hipóteses

de resposta. Daí que nos critérios de classificação deveria ser valorizado uma resposta de meio 



termo,  ou  seja,  caso o aluno tivesse  uma resposta  errada  5 pontos,  visto  que desta  forma

valorizam-se as restantes 2 respostas certas e o trabalho do aluno.

Nos grupos II e III, os itens de construção são introduzidos por pequenos textos e/ou tabelas,

sendo o grau de dificuldade das questões colocadas adequado às capacidades e competências

normalmente trabalhadas nas aulas.

Nos critérios de correção também deveriam ser valorizados os conteúdos teóricos na exposição

de um raciocínio. Por exemplo, no Grupo 2, pergunta 2 com a Lei de Engel, o aluno normalmente

refere a Lei para relacionar o seu raciocínio, contudo a mesma não é valorizada pelos critérios.

Destaca-se também algo de positivo no grupo II, pergunta 4 entre a opção A e B para expor uma

dada situação. Desta forma o aluno pode escolher um de dois caminhos diferentes para explicar

um raciocino. No entanto deveria haver uma valorização nos critérios por outras alternativas

principalmente quando o aluno apresenta respostas incompletas no que se refere à capacidade

de criação de emprego.

Realça-se a continuidade num conjunto dos itens seja de seleção e também de construção, que

implicam  a  interpretação  e  análise  de  dados  económicos  sobre  a  realidade  económica

portuguesa, que é de saudar. Contudo permanece uma desvalorização da economia portuguesa

na economia europeia e mundial, visto que apenas no grupo I, item 14 existe uma relação de

Portugal com países da U.E., em termos de dados económicos. 

Continuamos a assistir à atribuição de um peso excessivo nos itens de seleção em termos do

total da Prova. 

Entendemos,  assim,  que  seria  preferível  considerar  uma  distribuição  mais  equitativa  entre

escolha múltipla e os itens de construção, ou pelo menos um item de escolha múltipla onde

houvesse maior diversidade de tipo de itens e valorização intermédia de resposta.

Em conclusão voltamos a uma prova de alguma normalidade aos padrões antes da situação

pandémica, contudo esquece-se que os alunos que fizeram a prova tiveram dois anos atípicos

na sua vida, daí  que  a questão da obrigatoriedade de perguntas e outras serem facultativas

deveria ser mais bem distribuída. 


