
MATRIZ DE PROVA PARA RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS EM ATRASO  
 

DISCIPLINA DE ECONOMIA | Módulo n.º 4 – Moeda e Financiamento da Atividade Económica 

Duração: 100 minutos 
 

MATERIAL A UTILIZAR: Esferográfica azul ou preta e Máquina de calcular científica (não é permitido o uso de máquina de calcular gráfica).   Página | 1  

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA DA PROVA 
COTAÇÕES 

(Total 200 pontos) 

► Moeda 

● Evolução: da troca direta à 

troca indireta 

● Tipos de moeda  

● Funções da moeda  

●As novas formas de pagamento 

– desmaterialização da moeda 

► Preço 

● Noção e fatores que 

influenciam a sua formação 

► Inflação 

● Noção e formas de cálculo 

(homóloga e média) 

● Consequências da inflação no 

valor da moeda e no poder de 

compra. 

► Poupança 

● Noção 

● Destinos (entesouramento, 

depósitos e investimento) 

● Caracterizar os diferentes tipos de moeda. 

● Explicitar as funções da moeda. 

● Relacionar as novas formas de pagamento com a evolução 

tecnológica. 

 

 

 

● Explicitar fatores que influenciam a formação dos preços 

(custo de produção, mecanismo de mercado). 

 

● Relacionar Índice de Preços no Consumidor (IPC) e taxa de 

inflação. 

● Distinguir formas de cálculo da inflação. 

● Explicar consequências da inflação. 

 

 

● Integrar a variável tempo nas decisões sobre utilização dos 

rendimentos. 

A prova é constituída por 

perguntas de resposta aberta e 

fechada, livre e/ou orientada que 

nuns casos exigem resposta 

curta e noutros resposta 

extensa. 

 

Da prova podem ainda constar 

perguntas de resposta múltipla, 

outras para completar frases e 

outras ainda de verdadeiro e 

falso. 
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► Investimento: 

● Noção e funções (substituição, 

inovação e aumento da 

capacidade produtiva) 

● Tipos (material, imaterial e 

financeiro) 

● Importância do investimento 

em inovação tecnológica e I&D 

na atividade económica 

► O financiamento da atividade 

económica 

● Formas: autofinanciamento 

(capacidade de financiamento) e 

financiamento externo 

(necessidade de financiamento) 

● Financiamento externo – direto 

e indireto 

● Referir os destinos da poupança. 

 

● Explicar as funções do investimento na atividade económica. 

 

● Distinguir os diversos tipos de investimento. 

 

● Justificar a importância económica do investimento em I&D 

na atividade económica. 

● Distinguir financiamento interno (autofinanciamento) de 

financiamento externo. 

● Distinguir as diferentes formas de financiamento externo. 

● Relacionar o crédito bancário com o financiamento externo 

indireto. 

● Reconhecer o mercado de títulos como uma fonte de 

financiamento externo direto. 

 


