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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE 

SOCIOLOGIA                      

______________________________________________________________________ 

PROVA 344|2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (12º ano de escolaridade) / Ensino Secundário 

 (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

______________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES - PROVA 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de 

equivalência à frequência da disciplina de Psicologia B do ensino secundário, a 

realizar em 2021 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de 

estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º55/2018 de 6 de julho.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida e do Programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Tipo de prova; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração.  

 

 

2. Tipo de prova:  

Escrita  
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3. Objeto de avaliação:  

 A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e 

nas competências enunciados no Programa de Sociologia para o 12º 

ano em vigor (homologado em 2005) e do documento das 

Aprendizagens Essenciais, homologadas pelo Despacho n.º 8476-

A/2018 , de 31 de agosto. 

 

4.   Estrutura e caracterização da prova 

A prova é constituída por três grupos de questões.  

Estas incidirão em conteúdos das 3 unidades programáticas:  

 
I – O que é a Sociologia?  

1. Sociologia e conhecimento da realidade social. 
2. Metodologia da investigação sociológica 

 

II – Sociedade e indivíduo.  

1. Interação social;  

2. Socialização; 
3. Grupo; 
4. Papel; 

5. Estatuto social; 
6. Cultura; 

7. Instituições e processos sociais. 
 

III – Processos de reprodução e mudanças nas sociedades atuais.  

1. Globalização. 
2. Família e escola. 

3. Desigualdades e identidades sociais. 
 
A distribuição das questões pelos grupos é independente das unidades 

programáticas.  
 

GRUPO I: 
Dez questões de escolha múltipla. 
 

GRUPO II: 
Quatro questões de resposta curta e orientada. 

 
GRUPO III: 
Uma questão de resposta extensa e orientada 

 

 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/ESecundario/despacho_ae_secundario.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/ESecundario/despacho_ae_secundario.pdf
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5. Critérios de classificação 

- Domínio dos conhecimentos sociológicos: identificação, explicação e relação 

de conceitos. 

- Estruturação das respostas. 

- Utilização correta da terminologia sociológica. 

- Correção linguística. 

- Capacidade de análise textual. 

- Capacidade de síntese. 

- Capacidade de problematização e reflexão. 

- A inadequação da resposta à questão implicará a atribuição de 0 (zero) 

pontos. 

 

6. Material: 

    Caneta azul ou preta. 

 

7. Duração: 

   90 minutos. 

 

 


