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TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO/UTILIZAÇÃO 

DE FONTES 

(Investiga, seleciona, 

organiza e produz 

informação) 

 

 

 
COMPREENSÃO 

(Reproduz informação 

memorizada, identifica, 

relaciona e aplica 

informação) 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

(Participa de forma 

oportuna, questiona, 

MÓDULO 3 – Mercado de Bens e Serviços e de Fatores Produtivos 

 
 

Mercado de Bens e Serviços 

Relacionar a evolução do conceito de mercado com o desenvolvimento 

das novas tecnologias. 

Explicitar os conceitos de procura e de oferta como componentes do 

mercado. 

Enunciar a Lei da Procura, relacionando procura e preço, representando-a 

graficamente. 

Relacionar os deslocamentos da curva da procura com as alterações das 

suas determinantes (rendimento, preferência dos consumidores e preço 

dos outros bens). 

Enunciar a Lei da Oferta, relacionando oferta e preço, representando-a 

graficamente. 

Relacionar os deslocamentos da curva da oferta com as alterações das 

suas determinantes (custo dos fatores de produção, tecnologia e preço 

dos outros bens). 

Explicar o significado das situações de equilíbrio e de desequilíbrio no 

mercado e fazer a sua representação gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

80% 

Grelhas de avaliação de 

testes escritos 

(50%) 
 

 

Grelhas de 

avaliação de: 

- outras produções 

escritas (relatórios, 

fichas de 

trabalho, 

trabalhos de 

pesquisa); 

 

15% 

- apresentações 

orais; 

-qualidade das 

intervenções 

orais em sala de 

aula. 
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problematiza, argumenta e 

é criativo e mostra 

iniciativa) 

 

 

 
ATITUDES 

(Revela espírito de tolerância e a 

capacidade de diálogo; é solidário 

e autónomo) 

Caracterizar as diferentes estruturas do mercado (concorrência perfeita e 

concorrência imperfeita: monopólio, oligopólio e concorrência 

monopolística). 

Conhecedor| Crítico| Colaborador 

(A, B, D, I) 

 
Mercado de Trabalho 

Caracterizar as componentes do mercado de trabalho (procura de 

trabalho e oferta de trabalho), relacionando-as com o salário (curvas da 

procura e oferta de trabalho). 

Explicar os impactos da tecnologia e do preço do produto sobre a procura 

de trabalho. 

Explicar de que forma a mudança de preferências dos trabalhadores, as 

alternativas noutros setores e as migrações se refletem na oferta de 

trabalho. 

Explicar de que modo o Estado e os sindicatos podem influenciar o 

mercado de trabalho 

Conhecedor| Criativo |Crítico |Autónomo |Investigador |Responsável 

(A, B, C, D, F, G, I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20% 

 

(15%) 
 

 

 

 

 

 
 

Fichas de observação 

direta de: 

- respeito pelas 

normas; 

- valores 

pessoais e 

atitudes de 

autonomia, de 

sociabilidade e 

solidariedade. 

 

(20%) 
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 MÓDULO 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica 

Moeda 

Justificar o aparecimento da moeda e a sua importância para a atividade 

económica. 

Explicitar as funções da moeda. 

Caracterizar os diferentes tipos de moeda, relacionando com a sua evolução ao 

longo do tempo. 

Relacionar as novas formas de pagamento com a evolução tecnológica. 

Conhecedor |Analítico |Colaborador (A, C, I) 

Preços e Inflação 

Explicitar fatores que influenciam a formação dos preços (custo de produção e 

mecanismo de mercado). 

Distinguir os conceitos de inflação, deflação e desinflação. 

Calcular índices de preços e interpretar o seu significado. 

Calcular a taxa de variação do IPC (taxa de variação mensal, homóloga e média 

anual). 

Explicar a importância da utilização do IHPC. 

Explicar consequências da inflação (no valor da moeda e no poder de compra). 

Conhecedor |Crítico |Indagador |Sistematizador |Comunicador |Autónomo 

(A, B, C, D, E, F, G, I, J) 

Poupança e Investimento 
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 Integrar a variável tempo nas decisões sobre utilização dos rendimentos 

(consumo e poupança). 

Caracterizar os destinos da poupança (entesouramento, depósitos e 

investimento). 

Explicar a importância da formação de capital numa economia. 

Distinguir FBCF de VE. 

Explicar as funções do investimento na atividade económica (substituição, 

inovação e aumento da capacidade produtiva). 

Distinguir os diversos tipos de investimento (financeiro, material, imaterial). 

Justificar a importância do investimento em Investigação e Desenvolvimento 

(I&D) na atividade económica. 

Explicitar a evolução dos fluxos de Investimento Direto (ID) do Exterior em 

Portugal (IDE) e de Portugal no Exterior (IPE). 

Conhecedor |Analítico |Crítico| Sistematizador 

(A, D, F, I) 

Financiamento de Atividade Económica 

Distinguir financiamento interno (autofinanciamento) de financiamento 

externo. 

Distinguir as diferentes formas de financiamento externo (direto e indireto). 

Relacionar o crédito bancário com o financiamento externo indireto e o 

mercado financeiro com o financiamento externo direto. 

Conhecedor|Crítico|Investigador|Sistematizador|Comunicador|Participativo| 
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 Organizador/ Responsável 

(A, B, C, D, E, F, G, I) 

  

    

    

 


