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Curso Científico-Humanístico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento visa divulgar informação sobre o exame de equivalência à frequência
de Sociologia de 12º ano, a realizar em 2019, nomeadamente:
 Objeto de avaliação;
 Caracterização da prova;
 Material;
 Duração.
Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em
simultâneo com as instruções de realização.
Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa de Sociologia de
12ºano e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova escrita de duração limitada.
A prova incide sobre todos os temas incluídos no Programa de Sociologia do 12.º ano de
escolaridade.
Caracterização da prova
A prova apresenta quatro grupos de itens.
Alguns dos itens têm como suporte uma ou mais informações ou um ou mais documentos,
nomeadamente, textos introdutórios às questões.
De modo geral, os itens baseiam-se em situações extraídas da realidade.
A prova inclui itens de seleção (por exemplo de escolha múltipla) e itens de construção (por
exemplo de resposta curta, restrita e de resposta extensa).
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro seguinte:
Tipologia de itens
ITENS DE SELEÇÃO
escolha múltipla

Nº de itens

Cotação
(em pontos)

20

5

ITENS DE CONSTRUÇÃO
resposta curta
resposta restrita
resposta extensa

2
2
4

6 a 10
10 a 15
12 a 20

A sequência dos itens da prova pode não corresponder à sequência das unidades letivas do
Programa ou à sequência dos seus conteúdos.
A cotação global da prova é de 200 pontos.
Todas as páginas da prova estão numeradas.
A prova termina com a palavra FIM.
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Material
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.
Duração da prova
A prova tem a duração de 90 minutos.

Aprovado em Conselho Pedagógico de 15 de maio de 2019
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