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Cursos/ano: Científico – Humanísticos/12.º Ano
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N.º de anos: 1
Duração: 90 minutos
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho
Despacho n.º 6 478/2017, de 26 de julho
_____________________________________________________________________
1. Introdução

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à
frequência do ensino secundário da disciplina de Sociologia, a realizar em 2021 pelos
alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo DecretoLei n.º 55/2018, de 6 de julho. Deve ainda ser tida em consideração o Despacho nº
6478/2017, de 26 de julho. 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;

•

Caraterísticas 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.

2. Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas aprendizagens
essenciais no domínio da Sociologia, tendo em conta as áreas de competência (A, B, C,
D, F, I) do perfil dos alunos, à saída da escolaridade obrigatória, enunciados no
Programa de Sociologia em vigor.
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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. A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas
no Programa, mas não expressas nesta informação.

Aprendizagens essenciais
• Reconhecer a importância da interdisciplinaridade para compreender e explicar
fenómenos sociais complexos.
• Contextualizar historicamente o aparecimento e desenvolvimento da Sociologia como
ciência, a nível internacional e nacional.
• Explicitar as dificuldades que se colocam à produção do conhecimento científico em
Sociologia (senso comum, familiaridade com o social, ilusão da transparência do social,
explicações de tipo naturalista, individualista e etnocentrista).
• Distinguir problemas sociais de problemas sociológicos.
• Explicar o papel da teoria dos métodos e das técnicas na produção do conhecimento
sociológico.
• Justificar a adequação de cada uma das estratégias ao tipo de investigação a efetuar
(intensiva, extensiva e investigação-ação).
• Caracterizar as etapas mais importantes da pesquisa sociológica e as formas de
apresentação dos resultados da investigação.
• Conhecer a especificidade das várias técnicas de recolha de dados na pesquisa
sociológica: pesquisa documental, análise de conteúdo, observação, inquérito por
entrevista e por questionário.
• Reconhecer fontes fidedignas de recolha de dados.
• Distinguir situações informais de interação social de situações formais.
• Explicar o papel dos grupos sociais de pertença e de referência no processo de
socialização (socialização por antecipação).
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• Explicitar as características do processo de socialização (mecanismos, agentes e
objetivos).
• Relacionar papel e estatuto social, estabelecendo a diferença entre estatuto atribuído
e adquirido.
• Explicitar o processo de interação social como um jogo entre papéis, estatutos e
expetativas sociais.
• Definir o conceito sociológico de cultura, dando exemplos dos seus elementos
constitutivos.
• Relacionar a diversidade cultural com os conceitos de etnocentrismo e de relativismo
cultural.
• Reconhecer o ser humano como produto e como agente produtor de cultura.
•Definir e problematizar representações sociais, estereótipos e processos de
estigmatização.
• Relacionar valores, normas e comportamentos.
• Explicitar o papel da socialização nos processos de inclusão e de exclusão social.
• Articular os conceitos de ordem social, controlo social e desvio social.
• Relacionar o papel das instituições e da ação social com as dinâmicas de consenso e
de conflito e com os processos de reprodução e de mudança social.
• Explicitar em que consiste a globalização da economia e a globalização cultural,
destacando o papel dos meios de comunicação na difusão cultural e relacionando a
aculturação com a globalização cultural.
• Definir estilo de vida e relacionar a globalização com os novos estilos de vida.
• Justificar a tendência para a uniformização dos padrões de consumo a nível mundial.
• Problematizar a sociedade do risco, incerteza e processos de individualização.
• Relacionar as transformações do trabalho e do emprego com as alterações do
capitalismo moderno.
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Conteúdos
Unidades Letivas
1. Sociologia e conhecimento da realidade social
1.1. Ciências sociais e Sociologia
1.2. Génese e objeto da Sociologia
1.3. Construção do conhecimento científico na Sociologia
2. Metodologia da investigação sociológica
2.1. Estratégias de investigação
2.2. Modos de produção da informação: métodos disponíveis na Sociologia
2.3. Etapas da investigação
2.4. Novos campos de investigação
3. Cultura e socialização
3.1. Cultura
3.2. Socialização
3.3. Representações sociais
4. Interação social e papéis sociais
4.1. Interação social e linguagem
4.2. Papéis e estatutos sociais
4.3. Grupos sociais
5. Instituições sociais e processos sociais
5.1. Ordem social e controlo social
5.2. Instituições sociais
5.3. Reprodução e mudança social
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6. Globalização
6.1. O fenómeno da globalização
6.2. Consumo e estilos de vida
6.3. Ambiente: riscos e incertezas

3. Caraterísticas e estrutura

A prova é constituída por 3 grupos de itens:
- Grupo I, constituído por 10 itens de escolha múltipla de resposta obrigatória, cada um
apresentando 4 alternativas de resposta, estando correta apenas uma delas;
- Grupo II, constituído por 6 itens, dos quais só deverá responder a 4.
- Grupo III, constituído por 3 itens, dos quais só deverá responder a 2.
A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (de resposta
curta, resposta restrita e resposta extensa).
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Estrutura, unidades e cotação
Grupo
I

Itens
Dez itens de escolha múltipla de resposta

Unidades letivas

Cotações

1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª

70

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª

80

3.ª, 4.ª e 6.ª

50

obrigatória
II

Seis itens, devendo responder a quatro.

III

Três itens, devendo responder a dois.
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A prova inclui os tipos de itens discriminados no Quadro 2.
Quadro 2 - Tipos de itens
Tipologia de itens
ITENS DE

Escolha múltipla

Número de itens
10

Cotação por item
(pontos)
07

SELEÇÃO
Resposta curta ou
ITENS DE

6 para escolher 4

20

3 para escolher 2

25

restrita

CONSTRUÇÃO
Resposta extensa

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 um
número inteiro.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.

Nas questões de escolha múltipla serão atribuídos zero pontos às respostas em que se
apresente:
- Mais do que uma opção (ainda que incluindo a correta);
- De forma ilegível o número da questão e/ou letra da alternativa selecionada.

Na classificação das questões abertas, ter-se-ão em conta os seguintes objetivos
definidos no programa da disciplina:
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- Utilização correta da terminologia científica da disciplina;
- Estruturação das respostas escritas com correção formal e de conteúdo.

5. Duração e material autorizado

A prova tem a duração de 90 minutos.
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

FIM
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