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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

Sociologia 

Código: 344 | 2019 

Cursos/ano: Científico – Humanísticos / 12º ano                            Prova: E                                          

N.º de anos: 1                                                                                   Duração: 90 minutos                                                                                                

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho                                       

Portaria nº 243/2012, de 10 de agosto 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à 

frequência do ensino secundário da disciplina de Sociologia, a realizar em 2019 pelos 

alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei 

n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve ainda ser tida em consideração a Portaria nº 243/2012, 

de 10 de agosto. As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta 

da legislação em vigor e o Programa da disciplina.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura;  

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração e material autorizado. 

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.  
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2. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 

enunciados no Programa de Sociologia do 12.º ano em vigor, exceto a unidade 8- 

Desigualdades e identidades sociais. 

A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, 

só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa.  

Conteúdos 

  1.Sociologia e conhecimento da realidade social 

  1.1.Ciências sociais e sociologia 

  1.2. Génese e objeto da sociologia: os factos sociais e a ação social 

 1.3.Construção do conhecimento científico em sociologia e obstáculos à sua produção 

 2. Metodologia da investigação sociológica - métodos e técnicas de investigação       

sociológica 

 3.Cultura e socialização 

 3.1.O conceito sociológico de cultura, os elementos materiais e imateriais da cultura,     

os   valores, padrões de cultura, diversidade cultural e etnocentrismo cultural. 

  3.2. Socialização : características, processos, mecanismos e agentes. 

  4. Interação social e papéis sociais 

  4.2. Papéis e estatutos sociais 

  4.3. Os grupos sociais e suas características. Grupos de pertença e grupos de referência 

  5.1. Ordem social e controlo social 

  5.2. As instituições sociais 

  5.3. A reprodução social e a mudança social 

   6. A globalização : fatores e características  

   6.2.Consumo e estilos de vida 

   6.3. Ambiente: riscos e incertezas 
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7. Família e escola 

7.1. A família : Conceito, tipos contemporâneos de família, os novos papéis familiares 

7.2. A escola : a socialização formal e informal, a escola face à diversidade cultural 

 

3. Características e estrutura 

_______________________________________________  

 

A prova terá a cotação total de 200 pontos e será constituída por três grupos de itens 

com as seguintes características e cotação: 

Grupo I 

1 item de resposta extensa e orientada 

1 item de resposta média 

1 item de resposta média 

O grupo I tem a cotação total de 70 pontos 

Grupo II  

1 item de resposta extensa e orientada e 

 2 itens de resposta curta ou 2 itens de resposta média 

O grupo II tem a cotação total de 70 pontos 

Grupo III  

1 item de resposta extensa orientada e 1 item de resposta curta ou então  

3 itens de resposta média 

O grupo III tem a cotação total de 60 pontos 

- A prova é constituída por perguntas abertas de resposta curta, média e extensa 

orientada. Todos os itens são de resposta obrigatória.  

- Os itens da prova são referentes às unidades de ensino que fazem parte dos conteúdos   

desta matriz. 

- Alguns dos itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos temas/unidades do programa.  
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4 – 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 número 

inteiro. 

Ao nível dos critérios gerais serão tidos em conta: 

- A correção dos conceitos e teorias utilizadas no domínio específico da disciplina. 

- A clareza e objetividade da resposta, a sequência lógica das ideias e a forma como a 

resposta está estruturada. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com 0 (zero) pontos.  

 

5 – Duração e material autorizado 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância de tempo. 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis nem de tinta corretora. 


