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Matriz da Prova de Economia
Duração da Prova:
90 minutos
Conteúdo/ Tema
1.Mercado
- Noção e componentes
- Tipos (de bens e serviços,
de trabalho, de capitais, ...)
2. Estruturas dos mercados
de bens e serviços
- Concorrência perfeita,
monopólio, oligopólio,
concorrência monopolística

3. Funcionamento do
mercado de concorrência
perfeita
- Lei da procura
- Elasticidade procura -preço
- Deslocações ao longo da
curva da procura (preço)
- Deslocações da curva da
procura (rendimento e
gostos dos consumidores)
- Lei da oferta
- Deslocações ao longo da
curva da oferta (preço)
- Deslocações da curva da
oferta (tecnologia, preço dos
fatores produtivos)
- O equilíbrio do mercado: o

Módulo

Objetivos / Competências de Avaliação

● Relacionar a evolução do conceito de mercado com
o desenvolvimento das novas tecnologias.

3

Professora
Ano: 10º
Estrutura

Cotação

Grupo I
Questões

70 pontos
de

escolha múltipla
● Referir a existência de variados mercados.
● Apresentar as componentes do mercado (procura e
oferta).
● Caraterizar as diferentes estruturas do mercado.
● Explicar a lei da procura.
● Reconhecer os diferentes graus de elasticidade da
procura -preço

Grupo II

50 pontos

Completar as frases

Questões de análise

Critérios Gerais de Classificação

Nas questões de escolha múltipla serão
atribuídos zero pontos às respostas em
que se apresente:
-mais do que uma opção.
-de forma ilegível o número da questão e/
ou a letra alternativa selecionada.
Nas questões de completar as frases, serão

Grupo III

● Relacionar os deslocamentos da curva da procura
e resposta curta/
com as alterações dos seus determinantes.
média.
● Explicar a lei da oferta.
● Reconhecer os diferentes graus de elasticidade da
oferta relativamente ao preço.
● Relacionar os deslocamentos da curva da oferta com
as alterações das suas determinantes.
● Explicar o significado da situação de equilíbrio no
mercado de concorrência perfeita.
● Justificar a existência de monopólios.
● Apresentar os problemas associados à formação dos
preços em mercado de monopólio.

AGRUPAMENTO

80 pontos

consideradas as palavras como corretas,
aquelas que permitem obter uma
afirmação correta.

- Nas questões de resposta curta e/ ou
média, a cotação será efetuada de acordo
com os seguintes critérios: -80% da
pontuação será atribuída aos conteúdos
programáticos expressos. - 20% da
pontuação será atribuída à forma como a
resposta estiver estruturada.

preço de equilíbrio

4. Mercado de monopólio
- Factores justificativos da
existência de monopólios
(razões tecnológicas, legais e
estruturais)
- Problemas associados à
formação dos preços
(custos sociais, políticas
de
defesa
da
concorrência
e
discriminação
dos
preços)

● Referir a existência de diferentes tipos de oligopólio.
● Caraterizar o mercado de concorrência
monopolística quanto aos produtos transaccionados.
● Apresentar fatores que permitem a diferenciação do
produto neste tipo de mercado.

● Referir a segmentação do mercado de trabalho.
● Apresentar as componentes do mercado de trabalho
5. Mercado de oligopólio
(procura e oferta).
- Tipos de oligopólio
● Relacionar oferta de trabalho e salário (curva da
(concorrencial e
oferta de trabalho).
cooperativo, de produtos
● Explicar de que forma a mudança de gostos, as
diferenciados e
alternativas noutros setores e as migrações se
homogéneos)
refletem
na oferta de trabalho.
6. Mercado de concorrência
●
Relacionar
procura de trabalho e salário (curva da
monopolística
procura
de
trabalho).
- Caraterísticas
● Explicar o impacto da tecnologia e do preço do
- Factores de diferenciação
produto sobre a procura de trabalho.
dos produtos
transacionados (preço, ● Explicitar o significado de salário de equilíbrio.
● Interpretar o desemprego como um desequilíbrio do
publicidade e
mercado.
caraterísticas do
● Explicar a ação dos sindicatos e do Estado sobre o
produto)
mercado de trabalho

7. Mercado de trabalho
- Segmentação do mercado
de trabalho
- Procura, lei da procura e
determinantes da procura de
trabalho
- Oferta, lei da oferta e
determinantes da oferta de
trabalho
- Equilíbrio do mercado de

trabalho: salário de
equilíbrio
- Deslocamentos das curvas
da oferta e da procura de
trabalho
- Desequilíbrio do mercado
de trabalho: desemprego
- Intervenção no mercado de
trabalho: sindicatos e Estado
(salário mínimo)
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e de corretor.

