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Informação

Prova de Equivalência à Frequência de

SOCIOLOGIA
Cursos Científico-Humanísticos

Código 344
12.º Ano de Escolaridade

Tipo de Prova
ESCRITA
Duração
90 minutos

Estrutura da prova
A prova é constituída por três grupos:
Grupo I - Constituído por dez questões de escolha múltipla.
Grupo II - Constituído por três questões, de resposta curta e orientada.
Grupo III - Constituído por uma questão de resposta extensa e orientada.
Conteúdos
TEMA 1 – Sociologia e conhecimento da realidade
TEMA 2 – Sociedade e Individuo
TEMA 3 – Os processos de reprodução e mudança nas sociedades actuais

Objetivos















Interpretar textos.
Referir aspetos sobre os quais se debruça a Sociologia.
Constatar a complexidade da realidade social
Definir o objeto da Sociologia
Caracterizar o conhecimento científico
Analisar o processo de socialização
Contextualizar os padrões de cultura nas sociedades atuais
Compreender o conceito de interação social
Distinguir papel de estatuto social
Relacionar valores, normas e comportamentos
Compreender o conceito de instituição social
Relacionar instituições com a reprodução social
Explicar o conceito de globalização
Relacionar consumo e estilos de vida
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Analisar a evolução da família
Caracterizar a mobilidade social
Caracterizar as migrações na sociedade atual
Distinguir sexo de género.

Cotação
Grupo I .............................................................................................................................. 60 pontos
Grupo II ............................................................................................................................ 90 pontos
Grupo III ............................................................................................................................ 50 pontos
TOTAL ...........................................................................................................................200 pontos

Critérios Gerais de Classificação
Cada resposta será avaliada de acordo com os seguintes critérios:
1. Correcção de conceitos e conteúdos implícitos nas respostas apresentadas;
2. Clareza da exposição e sequência lógica das ideias;
3. 80% da cotação será atribuída aos conceitos programáticos expressos;
4. 20% da cotação será atribuída à forma como a resposta está estruturada,
considerando a comunicação escrita em língua portuguesa.

Material
O examinando apenas pode utilizar na prova, como material de escrita, caneta ou
esferográfica de tinta azul ou preta. Não é permitido o uso de lápis nem de corrector.
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