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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

SOCIOLOGIA

2021

Prova 344

1.ª e 2.ª fases

12.º Ano de Escolaridade
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
• Critérios gerais de classificação
• Material autorizado
• Duração
OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Programa de Sociologia do 12.º ano dos Cursos Científicos Humanísticos em
vigor. Os temas e subtemas têm a mesma numeração que apresentam no programa.
A prova incide sobre os seguintes conteúdos:
Tema 1. O que é a Sociologia?
1. Sociologia e conhecimento da realidade social
2. Metodologia da investigação sociológica
Tema 2. Sociedade e Indivíduo
3. Cultura e socialização
4. Interação social e papéis sociais
5. Instituições sociais e processo sociais
Tema 3. Os processos de reprodução e mudança nas sociedades atuais
6. Globalização
7. Família e Escola
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova está organizada em três grupos que incluem itens de seleção (de escolha múltipla) e de construção
(de resposta curta, restrita e de resposta extensa).
Os itens podem ter como suporte documentos sob a forma de textos.
A prova é cotada para 200 pontos.

Grupo

Tipologia de Itens

Nº de itens

Cotação
(Pontos)

I

Itens de seleção

15

60

II

Itens de construção

3

60

III

Itens de construção

4

80

22

200

Total
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÂO
- Nos itens de seleção não poderá haver lugar a classificações intermédias.
- Nos itens de resposta curta e restrita poderá haver lugar a classificações intermédias.
- Nos itens de resposta extensa, a classificação centra-se nos tópicos de referência, tendo em conta a:
- organização dos conteúdos;
- utilização de terminologia técnica e conteúdos científicos;
- utilização de linguagem clara e objetiva;
- interpretação correta e coerente dos documentos apresentados no enunciado;
- capacidade de síntese;
- adequação da resposta à questão formulada.

MATERIAL AUTORIZADO
Material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
Não é permitido o uso de lápis nem de corretor

DURAÇÃO
90 Minutos
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