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1. INTRODUÇÃO 

Esta informação-exame visa dar a conhecer aos candidatos a exame os objetivos, os 

conteúdos, a estrutura, os itens, a cotação e material a usar na Prova de Ingresso para 

Avaliação de Capacidade para Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos, na 

Componente Específica de Economia para o Ingresso nos cursos de licenciatura em Gestão 

(Faro/Portimão e Diurno/Noturno), Gestão Hoteleira e Marketing e nos TeSP em 

Contabilidade (Faro/Portimão), Gestão e Animação Turística e Marketing Digital.  

 

2. OBJETIVOS E CONTEÚDOS 

Os objetivos e conteúdos a avaliar pela componente específica da prova de ingresso são os 

que constam no Regulamento da Universidade do Algarve para as Provas de Exame de 

Avaliação de Capacidade para a Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 anos 

disponível no site da Universidade. 

 

3. ESTRUTURA E ITENS 

 

A componente específica de Economia é constituída por 4 partes: 

 

Parte A – 

 Itens de resposta fechada, preferencialmente de escolha múltipla; 

 

Parte B – 

 Itens de resposta fechada, preferencialmente de escolha múltipla; 

 

 

Parte C – 

 Itens de resposta fechada, preferencialmente de escolha múltipla; 



 

Parte D –  

O quarto grupo de itens pode ser introduzido por um ou dois documentos (texto, tabela 

de dados, gráficos(s)), mapa ou imagem (de qualquer tipo) e integram questões de 

resposta aberta. 

 

4. COTAÇÃO DA COMPONENTE ESPECÍFICA DA PROVA 

A Componente Específica é classificada numa escala de zero a vinte valores. Os vinte valores 

da Componente Específica distribuem-se do seguinte modo: 

 

Parte A 

8 valores; 

 

Parte B 

4 valores; 

 

Parte C 

4 valores 

 

Parte D 

4 valores 

 

No respeitante aos itens de resposta fechada, é atribuída a cotação total à resposta correta. 

As respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

 

Também é atribuída a cotação de zero aos itens em que os examinandos apresentem: 

 . mais do que uma opção ainda que incluindo a opção correta); 

 . o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis. 

 

Nos itens de resposta aberta, para além de competências específicas, são avaliadas 

competências de comunicação escrita em língua portuguesa. A valorização a atribuir neste 

domínio terá como referencial níveis de desempenho que primem por uma composição bem 

estruturada, sem erros de sintaxe, de pontuação e/ou ortografia, ou com erros esporádicos, 

cuja gravidade não implique perda de inteligibilidade e/ou rigor de sentido. 

 

Simultaneamente, caberá ter presente que a Economia, enquanto Ciência Social, é passível 

de diferentes abordagens, impossibilitando tipificar sugestões de respostas aos itens de 

forma exaustiva e completamente padronizada. Assim, os professores classificadores não 

devem desvalorizar respostas por estas não utilizarem uma terminologia exatamente 

idêntica à utilizada nos critérios específicos de classificação, desde que a utilizada em 

alternativa seja adequada e rigorosa. 

 

 

5. MATERIAL A UTILIZAR 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de cor azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor. 

Durante a prova pode ser utilizada máquina de calcular do tipo não alfanumérico e não 

programável. 



 

6. INDICAÇÕES ESPECÍFICAS 

Os candidatos deverão preparar-se tendo em conta os seguintes conteúdos: 

 

I – ATIVIDADE ECONÓMICA E AGENTES ECONÓMICOS 

1 – Famílias e Consumo 

Tipos de consumo, Determinantes do Consumo 

2 – Produção 

Fatores de Produção, Combinação de Fatores, Custos de Produção 

3 – Mercados 

Noção de Oferta e de Procura 

Classificação dos Mercados 

Comportamento dos Empresários 

4 – Moeda e Instituições Financeiras 

A Moeda o Crédito e a Inflação 

Mercado monetário 

Os Bancos 

5 – O Estado e o Resto do Mundo 

Noção e Funções 

O Orçamento Geral do Estado 

A Dívida pública 

Comércio internacional 

 

II – NOÇÕES DE CONTABILIDADE NACIONAL 

1 – Produção nacional 

2 – Rendimento Nacional 

3 – Despesa Nacional 

 

III – ORGANIZAÇÃO ECONÓMICA DA SOCIEDADE 

1 – Crescimento e Desenvolvimento económico 

 

IV – PORTUGAL E A UNIÃO ECONÓMICA 

1 – Formas de Integração 

2 – Funcionamento Institucional 

3 – Mercado Único 

4 – A União Económica e Monetária e o Funcionamento da Zona Euro 

5 – Políticas Comuns 

 

Nota: nas respostas com limite de palavras, para efeitos de contagem considera-se uma 

palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco. 

 

 

  


