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1. Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o Programa de Sociologia e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.  São objeto de avaliação os 
conhecimentos dos alunos sobre os conteúdos constantes do Quadro 1. 
 
2. Caracterização da prova 
A prova é escrita, composta por quatro grupos de questões 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos. 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas/conteúdos 
programáticos. A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla) e itens de construção.  
A prova é cotada para 200 pontos.  
A estrutura da prova e a distribuição da cotação pelos temas apresenta-se no Quadro 1. 
 
Quadro 1 – Valorização dos temas / tópicos na prova 

 
Temas/ Conteúdos 

 
Tópicos 

Cotação 
(em pontos) 

 
Tema I - O que é a 
Sociologia? 

1. Sociologia e conhecimento da realidade social  
1.1. Ciências Sociais e Sociologia  
1.2. Génese e objeto da Sociologia  
1.3. Produção do conhecimento científico em Sociologia 
2. Metodologia da investigação sociológica  
2.1. Estratégias de investigação  
2.2. Etapas de investigação  
2.3. Modos de produção da informação em Sociologia (técnicas)  
2.4. Novos campos de investigação 

 
 
65 Pontos 

 
 
Tema II – Sociedade 
e indivíduo 

3. Socialização e cultura  
3.1. Socialização - características, mecanismos e agentes 3.2. 
Cultura – diversidade cultural, padrões de cultura e 
etnocentrismo cultural  
3.3. Representações sociais 
4. Interação social e papéis sociais  
4.1. Interação social  
4.2. Grupos sociais  
4.3. Papel e estatuto social 
5. Instituições sociais e processos sociais  
5.1. Ordem social e controlo social  
5.2. Instituições sociais  
5.3. Reprodução e mudança social 

 
 
 
65 Pontos 

 
 
Tema III - Processos 
de reprodução e 
mudança nas 
sociedades atuais 

6. Globalização  
6.1. Fenómeno da globalização  
6.2. Consumo e estilos de vida  
6.3. Ambiente – riscos e incertezas 
7. Família e escola  
7.1. Família  
7.2. Escola 
 
 
 

 
 
 
 
 
70 Pontos 
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8. Desigualdades e identidades sociais  
8.1. Classes sociais, mobilidade social e movimentos sociais  
8.2. Migrações, identidades culturais e etnicidade  
8.3. Género e identidades sociais  
8.4. Pobreza e exclusão social 

  200 pontos 

 
 
 
 

A prova incluirá os tipos de itens discriminados no Quadro 2 

Tipo de itens Número de Itens Cotação por item (em pontos) 

Itens de seleção Escolha múltipla (16) 16 * 5 = 80 pontos 

 
Itens de construção 

- Resposta curta (6) 

- Comentário e análise (3) 

6*10 = 60 pontos 
 

3*20 = 60 pontos 

 

 
 
 
 
3. Critérios de classificação 
As suas respostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 
- adequação à pergunta; 
- domínio dos conceitos; 
- sistematização dos conhecimentos; 
- correção da expressão escrita. 
 
4. Material 
Como material de escrita, apenas pode ser usada 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 lápis ou corretor. 
 
5. Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
6. Cotações  
 
Grupo I  
16 *5 pontos = 80 pontos 
 
Grupo II 
2* 10 pontos = 20 pontos 
1* 20 pontos = 20 pontos 
 
Grupo III  
2* 10 pontos = 20 pontos 
1* 20 pontos = 20 pontos 
 
Grupo IV  
2* 10 pontos = 20 pontos 
1* 20 pontos = 20 pontos 
 
 
 


