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12.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Sociologia, a realizar em 2022, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios Gerais de Classificação
• Material
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais que se pretendem que os alunos atinjam com a aprendizagem da Sociologia (Programa em
vigor) para o12.º ano e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de
duração limitada.

Caracterização da prova
A prova tem apenas uma versão.
A prova apresenta dois grupos de itens:
- O Grupo I é constituído por vinte itens de escolha múltipla (itens de selecção);
- O Grupo II é constituído por duas questões de resposta curta e três questões de resposta longa e
orientada.
A sequência dos itens da prova pode não corresponder à sequência das unidades letivas do programa
ou à sequência dos seus conteúdos.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas de dados, gráficos,
mapas, esquemas e figuras, baseando-se, de um modo geral, em situações extraídas da realidade.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do
que um dos temas das Aprendizagens Essenciais.
A prova é cotada para 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 0 a 20 valores,
arredondado às unidades.
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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.
Grupo I – 20 questões de escolha múltipla, sendo a cotação de cada questão de 4 pontos, perfazendo
um total de 80 pontos.
Grupo II – 5 questões de resposta aberta (2 de resposta curta e 3 de resposta longa e orientada),
perfazendo um total de 120 pontos.
No Grupo I será atribuída a cotação zero aos itens que apresentem:
- Mais do que uma opção assinalada (ainda que nelas esteja incluída a opção correta);
- A marcação da letra de forma ilegível ou pouco explícita.
No Grupo II serão respeitados os seguintes critérios de classificação:
- Rigor e correção na expressão escrita;
- Uso adequado do vocabulário sociológico;
- Adequação das respostas às questões formuladas;
- Problematização e fundamentação das questões;
- Posicionamento pessoal e avaliação crítica dos conteúdos.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.

Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
O examinando deve ser portador de cartão de identificação.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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