PREPARAR O EXAME NACIONAL DE ECONOMIA
1. O QUE AVALIA O EXAME DE ECONOMIA?
Consultar as orientações do Ministério da Educação no sítio do IAVE. Consultar o
Guião de preparação para os exames nacionais página da escola - Sala de
estudo - recursos didácticos.

2. RESPONDER AO EXAME NACIONAL DE ECONOMIA
A matriz do exame de Economia não se tem alterado muito ao longo dos últimos
anos. O exame tem sido constituído por 3 grupos de perguntas:

Grupo I: escolha múltipla
Grupo II e III: Respostas curtas, intermédias e extensas, com suporte de textos,
quadros e gráficos. Frequentemente é exigida a utilização de fórmulas e cálculos.

3. ESTRUTURA DOS EXAMES
Grupo I - Escolha múltipla
Para conseguires responder às perguntas de escolha múltipla com eficácia deves ter
muito cuidado na leitura de cada uma das hipóteses. Em geral, duas das hipóteses
são facilmente excluíveis, mas as outras são muito semelhantes. Quando não tiveres
a certeza da afirmação mais adequada, procede por exclusão de partes.
Atenção:
A ausência de indicação da versão da prova na folha de exame implica a
classificação com zero pontos das respostas aos itens de escolha múltipla.A cotação
do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção
correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nos últimos anos têm saído 18 questões de escolha múltipla, com cotação de 5
pontos.
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Grupos II e III – PERGUNTAS DE RESPOSTA CURTA, INTERMÉDIAS E
EXTENSAS
a) Perguntas de resposta curta ou de resposta intermédia
Podem assumir a utilização de fórmulas e cálculos (exemplos: calcular a taxa de
desemprego, produtividade média e marginal, taxa de inflação, valor da Despesa
Interna ou do PIB; saldo da balança corrente, etc.).
Também podem assumir definições, conceitos e enunciados de leis (exemplos:
noção de economias de escala, lei de Hengel, leis da oferta e da procura, lei dos
rendimentos decrescentes, principais componentes da balança corrente ou da
balança financeira, objectivos da PAC, condições de adesão ao EURO, etc.).
Por vezes têm surgido questões de resposta intermédia, apelando à análise de
citações de autores ou instituições consagradas no domínio económico, ou ainda
análise de gráficos e/ou tabelas um pouco mais exigentes (por exemplo, analisar a
curvas de Lorenz de um país em anos diferentes ou entre dois países; analisar os
níveis de escolaridade da população de Portugal, isoladamente ou em comparação
com países da U.E., etc).

Quando redigires as tuas respostas, estas devem ser perceptíveis, corretas e
objetivas, tendo em atenção a sintaxe, a pontuação e a ortografia, e adequar-se à
pergunta que foi feita. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente
identificadas são classificadas com zero pontos.

Normalmente, estas perguntas têm uma cotação de 10 pontos ou de 15 pontos

b) Perguntas de resposta extensa
Este grupo de perguntas apresenta características diferentes. Tem um suporte
documental relativamente “pesado”, frequentemente com texto, quadro e gráfico,
incidindo sobre temas e/ou estatísticas atualizadas, por vezes num contexto
internacional, principalmente União Europeia, exigindo nestes casos análises
comparativas.
Lê bem a pergunta e interpreta os gráficos e quadros. Estes não são escolhidos ao
acaso e os textos contêm pistas que te podem dar uma ajuda preciosa para o
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arranque da resposta; também deves ler atentamente os títulos dos gráficos e dos
quadros estatísticos.
Estas questões têm uma cotação de 20 pontos
4. Indicadores de pergunta
O Exame Nacional de Economia recorre a determinados verbos que determinam o
que deves fazer em cada pergunta. Aqui vão os mais frequentes e a sua explicação:
Identifica/Indica/Enuncia/Nomeia: refere os elementos principais relativos a
um assunto, sem preocupações explicativas.
Explica/Explicita:torna mais claro o assunto, tentando “descodificar” o seu
significado.
Distingue: Expõe as diferenças entre diversas realidades económicas.
Relaciona: Estabelece ligação entre conceitos, variáveis económicas, etc.
Interpreta: explica com as palavras tuas uma frase, um gráfico, uma tabela.
Caracteriza: Apresenta os aspetos fundamentais de uma determinada situação
socioeconómica: estrutura sectorial da produção nacional, tipos de desemprego,
repartição de rendimentos, etc.;
Justifica: Fundamenta com razões uma afirmação, uma conclusão, etc..

FIM
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