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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

SOCIOLOGIA         Maio de 2022 

Cód. da Prova - 344 Tipo de Prova: Escrita       

12 º do Ensino Secundário 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Sociologia a realizar em 2022, nomeadamente:  
 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de classificação 
• Material 
• Duração  

 
  
Objeto de avaliação 
 
A prova tem como referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de Sociologia do 
ensino secundário e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração 
limitada. 
 
Objetivos específicos: 
 

• Compreender o objeto científico da Sociologia; 
• Compreender o papel das ciências sociais na atualidade; 
• Compreender os obstáculos epistemológicos como resistências à produção do co-

nhecimento científico; 
• Conhecer algumas das técnicas mais utilizadas na pesquisa sociológica; 
• Compreender o papel do padrão cultural na orientação dos comportamentos sociais; 
• Reconhecer a importância do processo de socialização na integração social; 
• Analisar o processo de reprodução/ mudança social. 
• Compreender o fenómeno da globalização; 
• Compreender o papel da família e da escola no processo de mudança social; 
• Compreender o fenómeno da desigualdade social. 

 
Conteúdos: 
 
1. O que é a Sociologia? 

1.1 Sociologia e conhecimento da realidade social 
1.2 Metodologia da investigação sociológica 

2. Sociedade e indivíduo 
2.1 Interação social e papéis sociais. 
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2.2 Socialização e cultura 
2.3 Grupo e estatuto social 
2.4 Instituições e processos sociais 

 

3. Os Processos de Reprodução e Mudanças nas Sociedades Atuais 

3.1 Globalização 

3.2 Família e Escola 

3.3 Desigualdades e identidades sociais 

 
Caracterização da prova 
 
Prova escrita, sem componente oral, de duração limitada. 
É cotada para 200 pontos. Tem uma versão. 
Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha própria do 
estabelecimento de ensino. 
 A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 
disciplina. 
 A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas no 
Programa/Aprendizagens Essenciais. 
 
Distribuição da Cotação: 
Escolha múltipla: 10 itens – 5 pontos cada item; 
Resposta curta e específica: 4 itens – 25 pontos cada item; 
Resposta extensa e orientada: 1 item – 50 pontos 
 
Critérios gerais de classificação 
 
A cotação máxima só é atribuída quando se verificarem as seguintes condições: 
 - abordagem dos aspetos essenciais dos conteúdos programáticos; 
 - aplicação de um vocabulário científico adequado; 
 - objetividade e organização das respostas; 

- nos itens de escolha múltipla, a cotação definida só é atribuída às respostas que apresentem 
de forma inequívoca a opção correta Todas as outras respostas são classificadas com zero 
pontos 

 
Material 
 
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 
azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 
 
Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 


