INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE SOCIOLOGIA
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Ano letivo de 2018/2019

PROVA ESCRITA
• Objeto de Avaliação
A prova a que esta informação se refere tem como base o programa de Sociologia homologado em 2005,
visando avaliar os conteúdos passíveis de uma avaliação escrita de duração limitada.

• Características e Estrutura
A prova tem versão 1 e versão 2, sendo constituída por dois Grupos: Grupo I- Itens de seleção (escolha
múltipla) e Grupos II-Itens de construção (resposta curta/restrita e extensa).
O Grupo I é constituído por dez itens de seleção com a cotação de 4 pontos por item. O Grupo II tem sete itens
de construção (160 pontos).
Os itens/grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos,
tabelas, gráficos e mapas.
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.

• Critérios Gerais de Classificação
A prova é cotada para 200 pontos.
No Grupo I : se o examinando apresentar mais do que uma opção, ou seja, se o número do item e/ou a letra
da alternativa forem ilegíveis, a cotação da resposta será zero. Se em vez de indicar a letra alternativa,
transcrever a opção que considera correta, terá a mesma classificação que teria a letra correspondente.
Nos Grupos II e III : atendendo a que a Sociologia é uma ciência social, é possível encontrar diferentes
conceções sobre as mesmas temáticas do programa. Assim, não se pode correr o risco de que esta situação
se venha a refletir negativamente na correção e classificação da prova que o examinando realiza. Ter-se-ão
em atenção a heterogeneidade de respostas que poderão surgir, dentro dos limites definidos pelo programa
e pelos diferentes paradigmas da análise sociológica.
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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 sociológica.
A classificação a atribuir a cada item 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. 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.

• Material Autorizado
É permitido o uso, como material de escrita, de caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. As
respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial) devendo
assinalar na folha a versão da prova (versão 1 ou versão 2).
Não é permitido uso de corretor.
Todo o material é pessoal e intransmissível.

• Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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