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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino
Secundário da disciplina de Sociologia, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

•

Critérios gerais de classificação

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais para a disciplina de Sociologia,
homologado em 2018, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de
duração limitada, nomeadamente as capacidades que a seguir se enunciam.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Articulação de conteúdos estudados em diferentes unidades letivas do Programa da
disciplina;
Análise e interpretação de documentos de diversos tipos;
Explicitação da informação contida em documentos de diversos tipos;
Utilização correta e adequada da terminologia sociológica;
Apresentação e fundamentação de ideias;
Estruturação de respostas escritas com correção linguística e de conteúdo (respostas
completas, articuladas, coerentes, adequadas ao solicitado e evidenciando uma
utilização correta e adequada da terminologia sociológica);
Identificação, definição, explicação e relacionação de conceitos;
Utilização de conceitos na análise de realidades sociais em diferentes níveis;
Explicitação de termos, expressões e conceitos;
Identificação e descrição de factos e/ou fenómenos;
Caracterização de fenómenos de natureza social;
Apresentação de causas e consequências de factos e/ou de fenómenos de natureza
social;
Explicação e relacionação de factos e/ou de fenómenos de natureza social;
Explicitação, explicação e justificação de afirmações com base em factos sociais.
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A prova integra itens que permitem avaliar a aprendizagem relativa às unidades I, II e III do Programa,
nomeadamente:
UNIDADE I. O QUE É A SOCIOLOGIA
TEMA 1. SOCIOLOGIA E CONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIAL
•
Ciências sociais e Sociologia
•
Génese e objeto da Sociologia
•
Construção do conhecimento científico na Sociologia
TEMA 2. METODOLOGIAS DA INVESTIGAÇÃO SOCIOLÓGICA
•
Estratégias de investigação
•
Modos de produção da informação
•
Etapas da investigação
•
Novos campos de investigação
UNIDADE II. SOCIEDADE E INDIVÍDUO
TEMA 3. CULTURA E SOCIALIZAÇÃO
• Cultura
• Socialização
• Representações sociais
TEMA 4. INTERAÇÃO SOCIAL E PAPÉIS SOCIAIS
• Interação Social e linguagem
• Papéis e estatutos sociais
• Grupos sociais
TEMA 5. INSTITUIÇÕES SOCIAIS E PROCESSOS SOCIAIS
• Ordem social e controlo social
• Instituições sociais
• Reprodução e mudança social
UNIDADE III. PROCESSOS DE REPRODUÇÃO E MUDANÇA NAS SOCIEDADES ATUAIS
TEMA 6. GLOBALIZAÇÃO
• O fenómeno da globalização
• Consumo e estilos de vida
• Ambiente: riscos e incertezas
TEMA 7. FAMÍLIA E ESCOLA
• A família
• A escola
TEMA 8. DESIGUALDADES E IDENTIDADES SOCIAIS
• Classes sociais, mobilidade social e movimentos sociais
• Migrações, identidades culturais e etnicidade
• Género e identidades sociais
• Pobreza e exclusão social
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova é constituída por 3 grupos de itens.
Os itens/grupos de itens da prova podem ter como suporte um ou mais documentos.
Os Itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que
uma unidade/tema do Programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades/temas do Programa.
A prova é cotada para 200 pontos.
A valorização relativa aos conteúdos apresenta-se no quadro 1.
Quadro 1 – Valorização relativa dos conteúdos
Cotação
(em pontos)

Conteúdos
Tema I – O QUE É A SOCIOLOGIA?

10 a 55

Tema II – SOCIEDADE E INDIVÍDUO

20 a 100

Tema III – PROCESSOS DE REPRODUÇÃO E MUDANÇA NAS SOCIEDADES ATUAIS

20 a 60

A tipologia de itens, número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

ITENS DE SELEÇÃO

Escolha múltipla

10 a 15

5

ITENS DE CONSTRUÇÃO

Resposta restrita

5a8

15 a 20

Resposta extensa

1

40 a 50

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.

DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser
classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando
inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada
apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.

Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação total do item só é atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca a única opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
- uma opção incorreta
- mais do que uma opção
Não há lugar a classificações intermédias.

Itens de construção
Nos itens de resposta restrita e resposta extensa com cotação superior a 15 pontos e que envolvam a
produção de um texto, a classificação a atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio
específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa tendo em conta:
•

Conhecimentos demonstrados;

•

Utilização adequada da terminologia;

•

Capacidade de construção e interpretação de textos.

•

Clareza e rigor da linguagem utilizada;

•

Articulação de ideias;

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados
corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos
solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos.
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