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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do ensino secundário da disciplina de Sociologia, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa da disciplina de Sociologia em vigor, criado 

pelo Decreto-Lei nº 74/2004, nomeadamente os seus objetivos gerais e específicos, 

cuja consecução é passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

Conteúdos: 

- Sociologia e conhecimento da realidade social. 

- Metodologia de investigação sociológica. 

- Socialização e Cultura. 

- Interação social e papéis sociais. 

- Instituições sociais e processos sociais. 

- Globalização. 

- Família e escola. 

- Desigualdades e identidades sociais. 

 

• Características e estrutura: 

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 e orientada, e de resposta extensa e orientada). A sequência dos 

itens da prova pode não corresponder à sequência das unidades letivas do 

Programa ou à sequência dos seus conteúdos. 

Grupo I Quinze itens de escolha múltipla. 75 Pontos 

Grupo II Um item de resposta curta e três extensa e orientada 50 Pontos 

Grupo III 
Um item de resposta curta e quatro extensa e 

orientada 
75 Pontos 

TOTAL 200 Pontos 
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Critérios gerais de classificação: 

Itens de seleção: 

Escolha múltipla 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

 - uma opção incorreta; 

 - mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

Itens de construção: 

Nos itens de construção, uma resposta correta deve apresentar: 

- Uma redação que não se limite à transcrição de dados dos documentos 

introdutórios, salvo se tal for o solicitado no item; 

- Os conteúdos relevantes de forma completa, articulada e coerente; 

- Uma utilização adequada da terminologia da disciplina. 

Resposta curta e orientada 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

Resposta extensa e orientada 

A classificação das respostas aos itens de resposta extensa é atribuída em função 

do nível de desempenho revelado. 

A classificação traduz a avaliação simultânea das competências específicas da 

disciplina e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

• Material: 

- O examinando deve usar, como material de escrita, apenas tinta azul ou preta. 

- Não é permitido o uso de lápis nem de corretor. 

• Duração: 

   90 Minutos. 

 

 

 

 


