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1. OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência o Programa da disciplina de Sociologia em vigor.
Assim, constituem objeto de avaliação, na prova, as aprendizagens a seguir especificadas:
• Articulação de conteúdos estudados em diferentes unidades letivas do Programa da disciplina;
• Análise de documentos, nomeadamente textos de autor;
• Elaboração de sínteses de documentos analisados;
• Apresentação e fundamentação de ideias;
• Estruturação de respostas escritas com correção linguística e de conteúdo (respostas completas,
articuladas, coerentes, adequadas ao solicitado e evidenciando uma utilização correta e adequada da
terminologia sociológica;
• Identificação de conceitos;
• Definição de conceitos;
• Relacionação de conceitos;
• Caracterização de fenómenos de natureza sociológica;
• Apresentação de causas de factos e/ou de fenómenos de natureza sociológica;
• Apresentação de consequências de factos e/ou de fenómenos de natureza sociológica
As aprendizagens versam sobre os Conteúdos do programa a seguir especificados:
Tema I – O que é a Sociologia.
1. Sociologia e conhecimento sobre a realidade social.
2. Metodologia da investigação sociológica.
Tema II – Sociedade e Indivíduo.
3. Socialização e cultura
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4. Interação social e papéis sociais.
5. Instituições sociais e processos sociais.
Tema III – Os Processos de Reprodução e Mudança nas Sociedades Atuais.
6 – Globalização.
7 - Família e escola.
8 - Desigualdades e identidades Sociais
2. CARATERIZAÇÃO DA PROVA

A prova assumirá a modalidade escrita.
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.
A prova inclui itens de construção (de resposta curta e de resposta extensa e orientada).
Os itens podem implicar a mobilização de aprendizagens relativas a diferentes 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
3. ESTRUTURA DA PROVA

A prova apresenta a seguinte estrutura:
Tema I
GRUPO I- 75pontos
3 Itens de resposta curta.
1 Item de resposta extensa e orientada.
Tema II
GRUPO II – 60 pontos
4 Itens de resposta curta.
Tema III
GRUPO III – 65 pontos
1 Item de resposta extensa e orientada.
2 Itens de resposta curta
Prova 344|2

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da:
- 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;
- valorização da mundividência e da sensibilidade para a abordagem e resolução das questões sociais.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
Na classificação da prova, continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que se
encontra previsto quer no Acordo de 1945, quer no Acordo atualmente em vigor.

5. MATERIAL A UTILIZAR

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, 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.
6. DURAÇÃO DA PROVA

A prova tem a duração de 90 minutos.
Aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de 8 de maio de 2013

O Presidente do Conselho Pedagógico
______________________________
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