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1. INTRODUÇÂO 

 
A presente informação visa divulgar as características da prova de exame de equivalência à 

frequência do ensino secundário da disciplina de Sociologia, a realizar em 2022 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pela legislação em vigor. 

As informações apresentadas não dispensam a consulta da legislação vigente do Programa da 

disciplina. 

A presente informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

 
2. OBJETO DE AVALIAÇÂO 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

no Programa de Sociologia em vigor. 

 
A) COMPETÊNCIAS 

As competências a avaliar decorrem da operacionalização dos conteúdos concetuais e 

procedimentais enunciados nos diferentes temas/unidades do Programa e são desenvolvidos nos 

domínios do “saber”. Estas competências são expressas através da composição de texto. 

 
DOMÍNIO CONCEPTUAL 

 Conhecimento e compreensão de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

 Mobilização e utilização de dados, de conceitos, de modelos e de teorias; 

 Explicação de contextos em análise, com base em critérios fornecidos; 

 Estabelecimento de relações entre conceitos. 
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B) CONTEÚDOS 

 
Unidade 1 – Sociologia e conhecimento sobre a realidade social 

1. Ciências Sociais e Sociologia; 

2. Génese e objeto da Sociologia; 

3. Produção do conhecimento científico em Sociologia. 

 
Unidade 2 – Metodologia da investigação sociológica 

1. Estratégia de investigação 

2. Etapas de investigação 

3. Modos de produção da informação em Sociologia – técnicas. 

 
Unidade 3 – Socialização e cultura 

1. Socialização – caraterísticas, mecanismos e agentes. 

2. Cultura – diversidade cultural, padrões de cultura e etnocentrismo cultural. 

3. Representações sociais 

 
Unidade 4 – A interação social e papéis sociais 

1. Interação social 

2. Grupos sociais 

3. Papel e estatuto social 

 
Unidade 5 – Instituições sociais e processos sociais 

1. Ordem social e controlo social 

2. Instituições sociais 

3. Reprodução e mudança 

 
Unidade 6 – Globalização 

1. O fenómeno da globalização – a relação entre o global e o local 

2. Consumo e estilos de vida 

3. Ambiente: riscos e incertezas 

 
Unidade 7 – Família e escola 

1. Família 

2. Escola 

 
Unidade 8 – Desigualdades e identidades sociais 

1. Classes sociais, mobilidade social e movimentos sociais 

2. Migrações, identidades culturais e etnicidade 

3. Pobreza e exclusão social 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é constituída por 3 grupos, num total de 11 itens de resposta obrigatória. 

Todos os grupos de itens são introduzidos por um texto. 

Grupo I – Constituído por 4 itens, sendo 3 itens de resposta curta e 1 item de resposta extensa 

orientada. 

O nível cognitivo será de conhecimento, compreensão, aplicação, análise e síntese. 

O tema programático deste grupo é: 

. O que é a Sociologia? 
 

Grupo II – Constituído por 4 itens de resposta curta. 

O nível cognitivo será de conhecimento, compreensão e aplicação. 

O tema programático deste grupo é: 

. A Sociedade e o Individuo 
 

Grupo III – Constituído por 3 itens, sendo 2 itens de resposta curta e 1 item de resposta extensa 

orientada. 

O nível cognitivo será de conhecimento, compreensão, aplicação, análise e síntese. 

O tema programático deste grupo é: 

. Os Processos de Reprodução e Mudança nas Sociedades Atuais. 
 

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. 

A classificação é atribuída de acordo com: 

- clareza das respostas e solidez dos conhecimentos demonstrados; 

- a capacidade de raciocínio e de conjugação dos saberes específicos da disciplina; 

- a utilização do léxico das Ciências Sociais; 

- a coerência inerente à seleção de exemplos a que o aluno recorre para a contextualização da sua 

resposta, quando lhe for pedido; 

- a valorização da mundividência e da sensibilidade para a abordagem e resolução das questões 

sociais demonstradas nas respostas 
 

5. MATERIAL 

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

oficial). 

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

indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis ou "esferográfica-lápis". 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos sem tolerância. 


