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1. VALORIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DA PROVA.
Conteúdos

Pontuação

Tema I - O que é a Sociologia?
1. Sociologia e conhecimento da realidade social
2. Metodologia da investigação sociológica
Tema II - A sociedade e indivíduo
3. Socialização e Cultura
4.Interação social e papéis sociais
5. Instituições sociais e processos sociais
Tema III - Processos de reprodução e mudança nas sociedades atuais
6. Globalização
7. Família e escola
8.Desigualdades e identidades sociais

50 - 60

90 – 100

50 – 60

Competências:








Compreender a perspetiva da Sociologia no contexto da análise da realidade social.
Compreender conceitos sociológicos fundamentais.
Analisar aspetos relevantes de processos de mudança das sociedades atuais.
Utilizar de forma correta e pertinente a terminologia sociológica.
Aplicar os modos de produção de informação sociológica a contextos concretos da realidade social.
Utilizar conhecimentos sociológicos para fundamentar opiniões.
Interpretar documentos de diversos tipos (textos de autor, quadros e gráficos estatísticos, etc.).

2. ESTRUTURA DA PROVA. TIPOS DE ITENS E RESPETIVAS COTAÇÕES
Grupos
I
II e III

Número
de itens

Pontuação por item

Resposta fechada: Escolha múltipla

15

5

Resposta aberta: Curta
Extensa

5
3

10
25

Tipo de itens

A cotação global da prova é de 200 pontos.

3. 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.
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No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser
classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando a(s)
resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que
surgir em primeiro lugar.
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO
Nos itens de escolha múltipla do Grupo I:
a) só é atribuída a cotação total às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única
opção correta.
b) são classificadas com zero pontos as respostas em que é assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção;
– uma opção ilegível.
c) nestes itens não há lugar a classificações intermédias.
d) se o examinando, em vez de indicar a letra da opção escolhida, transcrever o texto dessa
opção, esta resposta deve ter a mesma classificação que teria no caso da indicação da letra
correspondente.
Na resposta aos itens de resposta aberta (Grupos II e III), em que são apresentados critérios
específicos de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses
níveis, uma única pontuação.
Cada resposta será avaliada de acordo com os seguintes critérios gerais:





Clareza das respostas e solidez dos conhecimentos demonstrados;
Capacidade de raciocínio e de conjugação dos saberes específicos da disciplina;
Utilização do léxico das ciências sociais;
Coerência inerente à seleção de exemplos a que o aluno recorre para a contextualização da sua
resposta, quando lhe é pedido;
 Valorização da mundividência e da sensibilidade para a abordagem e resolução das questões
sociais demonstradas nas respostas.

4. MATERIAIS A UTILIZAR E MATERIAL NÃO AUTORIZADO
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar aquilo que pretende que não
seja classificado.

5. TIPO E DURAÇÃO DA PROVA
O exame é constituído por uma prova escrita com a duração de noventa (90) minutos.
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