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1. Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Sociologia, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Duração
• Material autorizado

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Sociologia para o 12º ano e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa
prova escrita de duração limitada, nomeadamente:
1-

Sociologia e conhecimento sobre a realidade social

2-

Metodologia da Investigação Sociológica

3-

Socialização e cultura

4-

Interação social e papéis sociais

5-

Instituições sociais e processos sociais

6-

Globalização

7-

Família e escola

8-

Desigualdades e identidades sociais

3. Caracterização da prova
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo resposta
restrita).
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, gráficos, mapas,
fotografias, esquemas, entre outros.

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que
um dos temas das Aprendizagens Essenciais.
A prova é cotada para 200 pontos.

4. Critérios gerais de classificação
- As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos.
Itens de escolha múltipla
- Na escolha múltipla, apenas é atribuída cotação às respostas inequívocas (com apenas uma opção
assinalada). Caso mais do que uma opção seja assinalada a cotação será zero, mesmo que uma das opções
seja a correta.
Itens de construção
Resposta curta
- A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.
Resposta restrita
- A avaliação das respostas aos itens de resposta aberta centra-se nos tópicos de referência, tendo em
conta o rigor científico dos conteúdos, a utilização adequada da terminologia utilizada nas ciências sociais
e a organização lógico-temática das ideias expressas no texto elaborado.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

6. Material autorizado
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
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