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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do ensino secundário da disciplina de Sociologia do 12º ano dos Cursos 

Científico Humanísticos de Línguas e Humanidades. 

 

Objeto de avaliação 

A prova permite avaliar um conjunto de competências, que decorrem dos 

conteúdos enunciados no Programa, passíveis de avaliação em prova escrita de 

duração limitada, nomeadamente as capacidades que a seguir se enunciam: 

-Contextualizar a Sociologia no conjunto das Ciências Sociais; 

-Conhecer, articular e utilizar adequadamente os conceitos essenciais da 

investigação sociológica; 

-Compreender alguns obstáculos epistemológicos; 

-Analisar o papel da cultura na orientação dos comportamentos sociais dos 

grupos; 

-Analisar a importância da socialização como determinante da integração social; 

-Analisar o processo de reprodução e de mudança social; 

 

A prova integra itens que permitem avaliar a aprendizagem relativa aos temas I, 

II, III do programa: 

 

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 Social e Papéis Sociais. 

5. Instituições Sociais e Processos Sociais 
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Características e Estrutura 

A prova apresenta quatro grupos de itens. 

Alguns dos itens têm como suporte uma ou mais afirmações ou textos de autor. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção (resposta 

curta e de resposta extensa). 

A prova é cotada para 200 pontos. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se nos seguintes quadros: 

Quadro 1 – Valorização dos temas/ unidades 

Temas/ unidades letivas Cotação (pontos) 

Tema I – O que é a Sociologia 20 a 50 

Tema II – Sociedade e Individuo 40 a 100 

 

    Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número itens Cotação por item (pontos) 

Itens de seleção 12 5 

Itens de construção 10 5 a 20 

 

 

 

 

Critérios Gerais de Classificação 

A classificação da prova é expressa pela classificação obtida pelo aluno na prova 

realizada, cotada de 0 a 200 pontos, sendo a classificação final da disciplina expressa 

na escala de 0 a 20 valores, arredondada às unidades. 

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. 
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Material Autorizado 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta azul ou preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


