
 

  
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA 

Ano Letivo de 2022/2023 

 EXAME DE FREQUÊNCIA NÃO PRESENCIAL  

Ensino Secundário Recorrente – Módulos Capitalizáveis 

Matriz da Prova Escrita de Sociologia          Prova Globalizante 1,2,3  

Duração da prova:135 min                                         1ª, 2ª e 3ª Épocas 
 

CONTEÚDOS OBJETIVOS ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 

I. O que é a Sociologia? 

• Sociologia e conhecimento da realidade social; 

• Ciências Sociais e Sociologia; 

• Génese e objeto da Sociologia; 

• Produção do conhecimento científico em 

Sociologia; 

• Metodologia da investigação sociológica; 

• Estratégias de investigação; 

• Etapas de investigação; 

• Modos de produção da informação em 

Sociologia – técnicas. 

 

II. Sociedade e <indivíduo 

• Socialização e cultura; 

• Socialização – características, mecanismos e 

agentes; 

• Cultura – diversidade cultural, padrões de 

cultura e etnocentrismo cultural; 

• Representações sociais; 

• Interação social; 

• Grupos sociais; 

• Papel social e estatuto social; 

• Instituições sociais e processos sociais; 

• Ordem social e controlo social; 

• Instituições sociais; 

• Reprodução e mudança social. 

 

 

• Compreender a complexidade da realidade 

social; 

• Identificar o objeto das Ciências Sociais; 

• Caracterizar os factos sociais; 

• Distinguir o conhecimento científico do 

conhecimento do senso comum; 

• Reconhecer os obstáculos que se colocam à 

produção do conhecimento científico na 

Sociologia; 

• Distinguir método de técnica; 

• Conhecer algumas das técnicas mais utilizadas 

na pesquisa sociológica (observação, entrevista 

e inquérito por questionário). 

 

 

 

• Explicitar em que consiste o processo de 

socialização; 

• Identificar os agentes de socialização; 

• Definir o conceito sociológico de cultura; 

• Explicitar em que consiste a relatividade 

cultural; 

• Reconhecer os processos de relatividade 

cultural; 

• Caracterizar os grupos sociais; 

• Relacionar papel e estatuto social; 

• Relacionar valores, normas e comportamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Questões de 

escolha múltipla 

e/ou 

verdadeiro/falso 

 

 

 

4 Questões de 

resposta curta 

 

 

 

 

2 Questões de 

resposta extensa 

e orientada 
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As respostas ilegíveis ou que não possam 

ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

 

Questões de seleção 

Nas questões de escolha múltipla serão 

classificadas com zero pontos as 

respostas em que seja assinalada: 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Questões de construção 

Nestas questões, uma resposta correta 

deve apresentar: 

- Uma redação que não se limite à 

transcrição de dados e/ou conceitos dos 

documentos introdutórios, salvo se tal for 

o solicitado na questão; 

- Os conteúdos relevantes de forma 

completa, articulada e coerente; 

- Uma utilização adequada da 

terminologia sociológica. 

 

Nas questões de resposta curta, a 

classificação é atribuída de acordo com 

os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

 

 

 

 



 

 

 

III. Processos de reprodução e mudança nas 

sociedades atuais 

• Globalização; 

• Fenómeno da globalização; 

• Consumo e estilos de vida; 

• Ambiente – riscos e incertezas; 

• Família e escola; 

• Desigualdades e identidades sociais; 

• Classes sociais, mobilidade social e 

movimentos sociais; 

• Migrações, identidades culturais e 

etnicidade; 

• Género e identidades sexuais; 

• Pobreza e exclusão social. 

 

 

 

• Referir as várias dimensões do fenómeno da 

globalização; 

• Explicar as transformações que estão associadas à 

família na sociedade contemporânea (simetria de 

contributos e de participação entre homens e 

mulheres, novos papéis parentais e democratização 

das relações); 
• Caracterizar as migrações da sociedade atual; 

• Relacionar o desenvolvimento económico e 

globalização com os fenómenos migratórios; 

• Distinguir fenómenos de pobreza e de exclusão 

social. 

   

 
Às questões de resposta extensa e orientada 

(organizados por níveis de desempenho) é 

atribuída uma dada pontuação a cada nível. 

 

Serão considerados na classificação das 

respostas: 

- o domínio dos conceitos; 

- a capacidade de relacionar os conteúdos; 

- a correção da expressão escrita; 

- a estrutura das resposta. 

 TOTAL 200 pontos 

MATERIAL PERMITIDO Material de escrita (esferográfica azul ou preta) 

 

 

Coordenadora do Departamento: _____________ __ / __ / ____  

 
Subcoordenadora do Grupo de Recrutamento: _____________ __ / __ / ____ 

 

 

 

 
 
 


