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Prova 344 - Sociologia

12º Ano de Escolaridade

Prova: Escrita
Duração da Prova: 90 minutos | Tolerância: sem tolerância

I – Objeto de avaliação
Os conteúdos têm como referência o Programa de Sociologia do 12.º Ano dos Cursos Científico –
Humanísticos de Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades.
Assim, os temas, as unidades didáticas e os conteúdos têm a mesma numeração que lhes é atribuída no
respetivo programa.

II – Características e estrutura da prova
A prova apresenta três grupos de itens.
Alguns dos itens têm como suporte uma ou mais afirmações ou um ou mais documentos, como por
exemplo, textos, tabelas de dados e gráficos.
A prova inclui itens de seleção (de escolha múltipla) e itens de construção (de resposta curta, de resposta
restrita e de resposta extensa). A sequência dos itens da prova corresponde à sequência das unidades
letivas do programa.
Os itens podem implicar a mobilização de aprendizagens relativas a diferentes temas/unidades letivas de
um ano de lecionação do Programa e devem ser sempre entendidos dentro dos níveis de
aprofundamento/desenvolvimento estabelecidos no Programa, sem que isso possa significar qualquer
perda de rigor científico.
Conteúdos

Itens/Estrutura da prova

I – O que é a Sociologia?

Cotação

Grupo I – Constituído por 15 itens
seleção.

1.1. Ciências Sociais e Sociologia


1.2. Génese e objeto da Sociologia
1.3. Produção do conhecimento
científico em Sociologia

Itens de seleção
o 15 itens de escolha
múltipla.

75

(15 * 5)
2.1. Estratégias de investigação
2.3.

Modos
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informação em Sociologia – técnicas
3.1. Socialização – características,
mecanismos e agentes

Grupo II – Constituído por 4 itens de
construção.


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

1 item de resposta aberta
de composição extensa.
(1 * 25)

4.1. Interação social
4.2. Grupos sociais



4.3. Papel e estatuto social

3 itens de resposta aberta
de composição curta.
(3 * 15)

4.4. Ordem social e controlo social
III – Os Processos de Reprodução e
Mudança nas Sociedades Atuais

70

Grupo III – Constituído por 3 itens
de construção.

6.1. Fenómeno da globalização
7.1. Família



de composição curta.
8.2. Migrações, identidades culturais e
etnicidade
8.4. Pobreza e exclusão social

2 itens de resposta aberta
55

(2 * 15)


1 item de resposta aberta
de composição
extensa.
(1 * 25)

Total

200 pontos

III – Critérios gerais de classificação
Consideram-se como critérios de classificação na prova, os seguintes:
- A 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 é pedido;
- A valorização da mundividência e da sensibilidade para a abordagem e resolução das questões sociais
demonstradas nas respostas.
- As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos;
- Nos itens de seleção – escolha múltipla - A cotação total do item só é atribuída quando apresenta de
forma clara uma única opção correta;
- São classificadas com zero pontos as respostas com uma opção incorreta ou mais do que uma opção;
Nos itens de construção, uma resposta correta deve apresentar:
(i) Uma redação que não se limite à transcrição de dados dos documentos introdutórios, salvo se tal for
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solicitado no item;
(ii) Os conteúdos relevantes de forma completa, articulada e coerente;
(iii) Uma utilização adequada da terminologia sociológica.
- Nos itens de resposta curta, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as
respostas incorretas são classificadas com zero pontos.

IV – Duração e material autorizado
A prova tem a duração de 90 minutos.
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul
ou preta.
Não é permitido o uso de lápis nem de corretor.
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