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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 
Sociologia 
 
Prova 344 | 2018 
 
 
Ensino Secundário 
 
 
 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do Ensino 

Secundário da disciplina de Sociologia, a realizar em 2018, nomeadamente: 

  Objeto de avaliação. 

  Caracterização e Estrutura da prova. 

  Critérios gerais de classificação. 

  Material. 

  Duração. 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os conteúdos/objetivos do programa de Sociologia - 12º ano do ensino 
secundário em vigor no corrente ano letivo. 
 
 
Conteúdos: 

TEMA I – O QUE É A SOCIOLOGIA? 
 

A Sociologia e o conhecimento da realidade 
Ciências Sociais e Sociologia. 
Génese e objeto da Sociologia. 
Produção do conhecimento científico em Sociologia. 
 

Metodologia da investigação Sociológica 
Estratégias de investigação. 
Etapas de investigação. 
Modos de produção da informação em Sociologia. 
Novos campos de investigação. 
 
TEMA II – SOCIEDADE E INDIVÍDUO 
 

Socialização e cultura 
Socialização – características, mecanismos e agentes. 
Cultura – diversidade cultural, padrões de cultura e etnocentrismo cultural. 
Representações sociais. 
 
 

Interação social e papéis sociais 
Interação social. 
Grupos sociais. 
Papel e estatuto social. 
 

Instituições sociais e processos sociais 
Ordem social e controlo social. 
Instituições sociais.  
Reprodução e mudança social. 
 
TEMA III – PROCESSOS DE REPRODUÇÃO E MUDANÇA NAS SOCIEDADES ATUAIS 
 

Globalização 
O fenómeno da globalização. 
Consumo e estilos de vida. 
Ambiente: riscos e incertezas. 
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Família e escola 
Família. 
Escola. 
 
 

Desigualdades e identidades sociais 
Classes sociais, mobilidade social e movimentos sociais. 
Migrações, identidades culturais e etnicidade. 
Género e identidades sociais. 
Pobreza e exclusão social. 
 
 
Caraterização da prova 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A prova é constituída por 3 grupos de questões. 
 

GRUPO I 
10 (dez) questões de resposta fechada, escolha múltipla.  
(4x10= 40 pontos) 
 

GRUPO II 
Contem 4 (quatro) questões de resposta curta. 
 (25 x 4= 100 pontos) 
 

GRUPO III 
Contem questões de opção 
2 (duas) questões de resposta aberta e orientada, sendo obrigatório responder apenas a 1 (uma).  
(60 x1= 60 pontos) 
 

Os grupos II (dois) e III (três) poderão ter questões com alíneas. 
 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância.  

 

Critérios de Classificação 

Adequação das respostas às questões; 
Domínio dos conteúdos; 
Aplicação adequada dos conceitos; 
Correta elaboração do texto escrito. 
Nas questões de escolha múltipla, serão atribuídos zero pontos às respostas em que se apresente: 
- mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correta); 
- de forma ilegível o número da questão e/ou a letra da alternativa selecionada. 
 


