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12º.ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 

 

 
O presente documento divulga  informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
secundário da disciplina de Sociologia,  a realizar em 2018, nele consta: 

 
• Objeto de avaliação  
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação   

 

 
Objeto de avaliação  

  A prova tem como referência o programa da disciplina de Sociologia e permite avaliar a aprendizagem 
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 
 

  Caracterização da prova  

A prova é constituída por 3 grupos de questões.                                                                                                           
As questões são de diferentes tipos: de resposta curta e de resposta aberta de composição extensa.  Todos 
os grupos de questões são introduzidos por um texto, gráfico ou quadro.                                                        
Todas as questões são de resposta obrigatória.                                                                                                        
Dada a transversalidade de alguns conteúdos é sempre possível a formulação de itens que pressuponham 
uma articulação de saberes entre diversos pontos do programa.                                                                               
A classificação é expressa de 0 a 20 valores ( 0 a 200 pontos).                                                                                     
A distribuição da cotação é a seguinte: 

 Grupo I –   50 pontos 

 Grupo II –  75 pontos 

 Grupo III – 75 pontos 

 

Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.                                                                                                                                                         
Não é permitido o uso de corretor. 
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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.                                            
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas terão a classificação   de zero pontos.                                                                                                                                                                                       
A prova será avaliada com base nos seguintes critérios:                                               

- Correção científica. 

- Objetividade e capacidade de síntese. 

- Clareza da resposta, tendo em atenção a coerência, a relevância e a articulação das ideias e  

  argumentos apresentados. 

- Capacidade de leitura, análise e interpretação dos documentos apresentados na prova. 

- Uso correto da terminologia específica da disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 
 


