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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ensino Secundário 
 

 

12º Ano Cursos Científico-Humanísticos  / Ciências Socio Económicas)  
 

 

 

  
 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à frequência/prova 

final a nível de escola da disciplina de Sociologia, a realizar em 2020, de acordo com a legislação em 

vigor. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e dos 

documentos curriculares em vigor. 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina de Sociologia. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos para que fiquem devidamente informados sobre 

a prova que irão realizar. 

 

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 a prova diz respeito. 
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Objeto de avaliação 

A prova pretende avaliar o desempenho do examinando no que respeita às competências que 

decorrem dos objetivos gerais e específicos, bem como no que respeita ao domínio dos 

conteúdos a elas associados, e que igualmente constam do Programa, entendidos dentro dos 

limites de aprofundamento científico nele estabelecidos. 

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. 

Assim, constituem objeto de avaliação, na prova, as aprendizagens a seguir especificadas: 

Competências/objetivos 

• 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. 

 

 

Caracterização da prova 

Alguns dos itens têm como suporte uma ou mais informações ou um ou mais documentos, 

nomeadamente, textos introdutórios às questões. 
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A prova inclui itens de escolha múltipla e itens de construção (de resposta curta, de resposta extensa e 

orientada). A sequência dos itens da prova pode não corresponder à sequência das unidades letivas do 

Programa ou à sequência dos seus conteúdos. 

A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 e 2: 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

Alguns dos itens têm como suporte uma ou mais informações ou um ou mais documentos, 

nomeadamente, textos introdutórios às questões. 

A prova inclui itens de escolha múltipla e itens de construção (de resposta curta, de resposta extensa e 

orientada). A sequência dos itens da prova pode não corresponder à sequência das unidades letivas do 

Programa ou à sequência dos seus conteúdos. 

A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 e 2: 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo textos, tabelas de 

dados, gráficos, mapas, esquemas de figuras. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos programáticos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do 

programa. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A valorização dos temas na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos temas 

Temas 
Cotação 

(em pontos) 
 

1. O que é a Sociologia?  

20 a 50 
2. Sociedade e Indivíduo 

 

 

40 a 100 

3. Processos de Reprodução e mudanças nas sociedades 
atuais 

 

40 a 100 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-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 
 

18 a 24 5 

Itens de construção 

Resposta curta  5 a 8 

Resposta restrita 

Resposta extensa 
5-8 5 a 20 

 

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. 

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

pontos.  

O aluno deve exprimir-se, por escrito, de forma clara e utilizar o vocabulário específico da disciplina. 

No presente ano letivo, na classificação das provas, apenas será considerada correta a grafia que 

seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor). 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a 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 

Nestes itens, uma resposta correta deve apresentar: 

• Uma redação que não se limite à transcrição de dados e/ou conceitos dos documentos 

introdutórios, salvo se tal for o solicitado no item; 
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• Os conteúdos relevantes de forma completa, articulada e coerente; 

• Uma utilização adequada da terminologia sociológica. 

Resposta curta 

A  classificação  é  atribuída  de  acordo  com  os  elementos  de  resposta  solicitados  e apresentados 

– Resposta extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

A classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das 

competências de comunicação escrita em língua portuguesa. A avaliação destas competências 

contribui para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das competências 

específicas da disciplina. Esta valorização corresponde a cerca de10% da cotação do item. 

 

Material 

O examinado apenas pode 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. 

 

 

 


