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Informação - Prova de Equivalência à Frequência  

 

Prova 344 

Exame de Sociologia  
Prova Escrita|2021 

 
 
Ensino Secundário – 12º 

 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de Julho 

Despacho normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março 
 

 

 

1. Introdução 

 

O presente documento visa, conforme previsto no Regulamento de Exames, divulgar as 

características 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 pela legislação em vigor. As informações apresentadas neste documento não 

dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da disciplina, assim como das 

Aprendizagens Essenciais e do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 

Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 
Salienta-se ainda que, nas provas de exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado 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, em vigor para o Ensino Secundário. A avaliação, realizada através de uma prova 

escrita de duração limitada, só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados 

no programa. 

 

3. Caracterização da prova 

 

A prova integra itens sobre os conteúdos previstos no Programa da disciplina, conforme se especifica no 

quadro 1. A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no 

Programa. 

 

Quadro 1 – Conteúdos na prova 

 

TEMAS UNIDADES LETIVAS 

 
Tema I – O que é a Sociologia 

1. Sociologia e conhecimento sobre a realidade 
social 

2. Metodologia da investigação sociológica 

 

Tema II – Sociedade e indivíduo 

3. Socialização e cultura 

4. Interação e papéis sociais 

5. Instituições e processos sociais 

TEMA III – Processos de 
reprodução e mudança 
nas sociedades atuais 

6. Globalização 

7. Família e escola 

8. Desigualdades e identidades sociais 

 

A prova inclui os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 
Cotação por 

item 

Itens de seleção Escolha múltipla 12 5 pontos 

Itens de construção Resposta restrita e objetiva 4 25 pontos 

Resposta extensa e orientada 1 40 pontos 
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A prova é constituída por três grupos de itens.  

 

O grupo I é constituído por 12 itens de escolha múltipla. Cada item apresenta quatro alternativas, 

identificadas com as letras A, B, C e D. O examinando deverá selecionar a resposta correta e escrever na 

sua folha de respostas, de forma inequívoca, a letra correspondente à resposta escolhida. 

 

O grupo II é constituído por 04 itens de resposta curta e objetiva, testa objetivos de conhecimento e 

compreensão. Cada questão compreende uma instrução específica introduzida por uma ideia que 

enquadra a temática em causa.  

 

O grupo III é constituído por uma resposta extensa e orientada. Esta resposta testa objetivos de análise e 

de síntese e pretende-se que seja desenvolvido o tema. 

 

4. Critérios de classificação 

 

São considerados critérios para a classificação da prova de equivalência à frequência da disciplina de 

Sociologia, os seguintes aspetos: – Rigor conceptual; – Clareza e sequência lógica das ideias; – 

Qualidade da expressão escrita.  

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. 

 

 ITENS DE SELEÇÃO - Escolha múltipla 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

 Nas respostas a estes itens, a transcrição do texto da opção escolhida deve ser considerada equivalente 

à indicação da letra correspondente. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO – Respostas Restritas e Resposta Extensa 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta e de resposta extensa 

correspondem ao nível de desempenho no domínio específico da disciplina. Cada resposta será avaliada 
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de acordo com os seguintes critérios: 

• Correção dos conceitos sociológicos. 

• Correção dos conteúdos implícitos na resposta apresentada. 

• Clareza da exposição e sequência lógica das ideias. 

• Capacidade de raciocínio e de conjugação dos saberes específicos da disciplina. 

• Coerência inerente à seleção de exemplos a que o examinando recorre para a 

contextualização da sua resposta, quando lhe é solicitado. 

 

Resposta Restrita:  

Serão atribuídos, em cada item, 25 pontos distribuídos da seguinte forma: 15 pontos aos conteúdos 

programáticos e 10 pontos à estrutura da resposta: clareza, sequência lógica das ideias e correção da 

expressão escrita.  

 

Resposta Extensa:  

Serão atribuídos ao item 40 pontos distribuídos da seguinte forma: 30 pontos aos conteúdos 

programáticos e 10 pontos à estrutura da resposta: clareza, sequência lógica das ideias e correção da 

expressão escrita. 

 

5. Material 

 

O(a) examinando(a) apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis, nem de corretor. 

   As respostas são registadas em folha própria, modelo do ME, fornecida pelo estabelecimento de ensino. 

 

 

6. Duração 

 

A prova de exame tem a duração de 90 minutos. 

 

 


