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1. Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à
frequência do ensino secundário da disciplina de Sociologia, a realizar em 2018 pelos alunos que
se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 05
de julho.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida,
do Programa da disciplina efeitos de avaliação sumativa interna das aprendizagens na disciplina de
Sociologia.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
 Objeto de avaliação;
 Características e estrutura;
 Critérios de classificação;
 Material;
 Duração.
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que
fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar.
Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do
enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão
balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito.

2. Objeto da avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências
enunciados no Programa de Sociologia em vigor na disciplina de Sociologia, Cursos Científico Humanísticos – Decreto-Lei nº74/2004, de 26 de Março,12.º Ano, Curso de Línguas e
Humanidades/Ciências Socioeconómicas, Formação Específica.
A avaliação sumativa interna, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só
permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa.
A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas
não expressas nesta informação.
Finalidades da Disciplina de Sociologia 12º ano:
 Contextualizar a Sociologia no conjunto das Ciências Sociais.
 Contribuir para a compreensão de conceitos básicos para a análise da dimensão
sociológica da realidade social.
 Fomentar a articulação de conhecimentos sobre a realidade social.
 Promover a análise dos problemas das sociedades contemporâneas.
 Desenvolver técnicas de trabalho intelectual no domínio do “aprender a aprender” e da
pesquisa.
 Promover a utilização de instrumentos de pesquisa diversos, nomeadamente recorrendo
às novas tecnologias de informação.
 Contribuir para a melhoria do domínio, escrito e oral, da língua portuguesa.
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Fomentar atitudes e valores de respeito pelas diferenças, solidariedade e cooperação.

Conteúdos:
Os conteúdos são os que constam no Programa de Sociologia, 12.º Ano, Cursos científicohumanísticos, 12.º Ano, Curso de Línguas e Humanidades, Formação Específica.
Conteúdos
Tema I- O Que é a Sociologia?
1. Sociologia e Conhecimento da realidade social
2. Metodologia da Investigação Sociológica
Tema II – Sociedade e Indivíduo
3. Socialização e Cultura
4. Interação Social e Papéis Sociais
5. Instituições Sociais e Processos Sociais
Tema III- Processos de Mudança nas Sociedades Atuais
6. Globalização

3. Características e estrutura
A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2).
A prova está organizada por grupos de itens.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no
Programa da disciplina de Sociologia.
Os grupos e os itens da prova podem ter como suporte um ou mais documentos.
Nos itens de construção, pode ser estabelecido um limite de palavras.
Estrutura
A prova é constituída por três grupos de itens:
 O Grupo I é constituído por dez questões de escolha múltipla.
 O Grupo II é constituído por uma questão de resposta extensa e orientada e por duas
questões de resposta curta e orientada.
 O Grupo III é constituído por um item de resposta extensa e orientada e por duas
questões de resposta curta e orientada.
Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
Itens de seleção

Itens de construção

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)
4
(total = 40 pontos)

Escolha Múltipla

10

Questões de resposta curta
e orientada

4

20
(total = 80 pontos)

Questões
de
resposta
extensa e orientada

2

40+40
(total= 80)
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4. Critérios gerais de classificação








Utilização de uma linguagem clara e precisa.
Verificação de erros ortográficos.
Adequação/pertinência dos conteúdos relativamente às questões apresentadas.
Domínio dos conceitos sociológicos fundamentais.
Utilização de uma linguagem técnica e científica.
Produção de texto escrito que revele reflexão crítica acerca dos temas.
Produção de texto escrito que revele abertura e tolerância em relação às diferentes realidades
culturais.

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
A ausência de indicação inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com
zero pontos de todas as respostas aos itens de seleção.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.

5. Material
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino
(modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor.

6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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