INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE SOCIOLOGIA 12 º ANO - Código 344
Ano letivo de 2017/2018

PROVA ESCRITA SOCIOLOGIA
 Objeto de Avaliação
A prova de exame tem por referência o Programa de Sociologia e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada.
Assim, constituem objeto de avaliação, na prova, os objetivos a seguir especificados:
 Compreender a complexidade da realidade social;
 Identificar o objeto das Ciências Sociais;
 Relacionar a complexidade do social com as Ciências Sociais;
 Caracterizar os factos sociais;
 Distinguir o conhecimento científico do conhecimento de senso comum;
 Reconhecer os obstáculos que se colocam à produção do conhecimento científico na Sociologia (familiaridade com o social, explicações do tipo
individualista e etnocêntrica);
 Distinguir método de técnica;
 Conhecer algumas das técnicas mais utilizadas na pesquisa sociológica (observação, entrevista e inquérito por questionário);
 Justificar a adequação de cada uma das técnicas anteriormente referidas aos casos a investigar;
 Explicitar em que consiste o processo de socialização;
 Identificar os agentes de socialização;
 Definir o conceito sociológico de cultura;
 Explicitar em que consiste a relatividade cultural;
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 Reconhecer os processos de interação social;
 Caracterizar os grupos sociais;
 Relacionar papel e estatuto social;
 Relacionar valores, normas e comportamentos;
 Relacionar os conceitos de ordem social e de controlo social;
 Relacionar valores, normas e comportamentos;
 Caracterizar comportamentos desviantes;
 Referir mecanismos de controlo social;
 Articular ordem social e controlo social;
 Relacionar a socialização com a ordem social e com o controlo social;
 Definir o conceito de instituição social;
 Dar exemplos de instituições sociais;
 Explicar as características das instituições sociais;
 Relacionar as instituições com a manutenção da ordem social;
 Explicitar em que consiste a reprodução social;
 Explicar o papel das instituições na reprodução social;
 Explicar em que consiste a mudança social;
 Dar exemplos de situações de mudança;
 Referir as várias dimensões do fenómeno da globalização;
 Distinguir tipos de família (formas de conjugalidade);
 Dar exemplos de novos tipos de famílias;
 Explicar transformações que estão associadas à vida familiar na sociedade contemporânea (nomeadamente, simetria de contributos e de
participação entre homens e mulheres, democratização das relações, dissociação entre sexualidade e reprodução e novos papéis parentais);
 Referir o papel da família na socialização;
 Explicar as transformações que estão associadas à família na sociedade contemporânea;
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 Características e Estrutura da Prova
A prova é constituída por três grupos de itens.
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades letivas do Programa ou à sequência dos seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas/unidades letivas do programa e devem ser sempre
entendidos dentro dos níveis de aprofundamento/desenvolvimento estabelecidos no Programa, sem que isso possa significar qualquer perda de rigor
científico.
Um grupo de questões de itens de seleção (escolha múltipla) sendo que:
(1) deverão ter quatro alternativas de resposta, estando correta apenas uma delas;
(2) dois grupos de questões e itens de construção;
Tipologia de itens

Nº de itens

Cotação por item
(em pontos)

Itens de seleção
Itens de construção

10
6

40
160

 Critérios Gerais de Classificação
A prova é cotada para 200 pontos.

 Material Autorizado
É permitida a utilização de caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, de «esferográfica-lápis», nem de corretor.
As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino.

ESQM - Informação – Prova de Equivalência à Frequência de Sociologia 12ºano – Código 344

 Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
 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, previsto na grelha de classificação.
A ausência de indicação inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens do Grupo I.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 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 inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m)
classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar.
A classificação das respostas aos itens de resposta restrita e aos itens de resposta extensa centra-se nos tópicos de referência (e respetivos aspetos
relevantes), tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada. Nos itens de resposta extensa, a classificação
a atribuir traduz a avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.
A avaliação do desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa faz-se de acordo com os níveis a seguir apresentados.

Níveis

Descritores

3

Texto claro e correto nos planos da sintaxe, da pontuação e
da ortografia.

2

Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da
pontuação ou da ortografia que não afetam a sua clareza.

1

Texto com incorreções nos planos da sintaxe, da
pontuação ou da ortografia que afetam parcialmente a
sua clareza.
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