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1. Objeto de Avaliação
Os objetivos e os conteúdos a avaliar são os que constam do programa da disciplina. A prova incide sobre a
totalidade do programa, tendo em conta os dois módulos lecionados.
Conteúdos temáticos
Módulo 3: A Atividade da Distribuição
 A atividade da distribuição
- Noção e importância
- Atividades que compõem a distribuição – comércio e logística
- Circuitos de distribuição:
. Noção
. Tipos (ultracurto, curto e longo)
. Intervenientes (grossista e retalhista).
 A logística
- Noção
- Componentes (armazenagem e transportes)
- Importância.
 O comércio
- Noção
- Tipos ou formatos de comércio: independente, associado e integrado (sucursais, franchising, grandes
superfícies e grandes superfícies especializadas)
- Métodos de vendas (venda direta, cibe venda, venda automática, venda por catálogo).
 Moeda
- Evolução: da troca direta à troca indireta
- Funções (meio de pagamento, medida de valor e reserva de valor)
- Tipos de moeda na atualidade – moeda metálica, papel moeda e moeda escritural

- As novas formas de pagamento – desmaterialização da moeda
 Preço
- Noção
- Fatores que influenciam a sua formação:
- Custo de produção
- Número de compradores e de vendedores
Módulo 4: O Consumo e os Consumidores
 Consumo
- Noção
- Tipos (final/intermédio; essencial/supérfluo)
- Fatores explicativos: rendimento, preços, moda e publicidade
- Consumismo:
. Noção
. Consequências: endividamento e problemas ambientais
- Consumerismo e o movimento dos consumidores
- Direitos e deveres dos consumidores
 Rendimentos e poder de compra
- Rendimentos primários
- Outras fontes de rendimento: crédito
- Desigualdades de rendimento
- Poder de compra
. Noção
. O poder de compra e a inflação
 Poupança
- Noção
- Destinos (entesouramento, depósitos e investimento)
Competências
Módulo 3: A Atividade da Distribuição


Usar os conceitos económicos para compreender aspetos relevantes da distribuição e das suas
Atividades:





O comércio e a logística - bem como da moeda e da formação dos preços;
Aplicar conceitos económicos, como preço e moeda, em novos contextos;
Utilizar instrumentos económicos para interpretar a realidade económica portuguesa no que se
refere ao comércio e ao preço dos bens.

Módulo 4: O Consumo e os Consumidores


Usar os conceitos económicos para compreender aspetos relevantes da organização económica das
sociedades, nomeadamente, os fenómenos do consumo, do crédito, da poupança e da inflação;



Aplicar conceitos económicos para explicar o comportamento dos consumidores;



Revelar abertura para uma nova atitude de consumo mais criteriosa e responsável.



Utilizar instrumentos económicos para interpretar a realidade económica portuguesa e da União
Europeia no que se refere ao consumo e à poupança.

2. Características e Estrutura da Prova
A prova é escrita e integra três grupos.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no programa da
disciplina.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla e associação/correspondência) e itens de construção
(resposta curta, resposta restrita e resposta extensa).
Valorização dos temas na prova
Grupos

Cotação (em pontos)

I (entre 6 a 10 questões)

110

II ( entre 3 a 6 questões)

60

III Apenas uma questão)

30
Total

200

Nota:
Tenha atenção à caligrafia. As respostas ilegíveis serão ignoradas em termos de cotação.
3. Critérios de Classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais de classificação
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única
associação/correspondência integralmente correta e completa.

4. Material
A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração: A prova tem a duração de noventa minutos.

