MATRIZ DA PROVA ESCRITA DE AVALIAÇÃO

SOCIOLOGIA - 12.º Ano
Duração da Prova:
120 minutos
CAPACIDADES

23 de novembro de 2018

CONHECIMENTOS

ESTRUTURA

COTAÇÕES

Grupo I

Grupo I

Questões de resposta

70p

CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO

Explicitar em que consiste a realidade
social.
Constatar a complexidade da realidade
social.
Identificar o objeto das ciências sociais.
Contextualizar historicamente o
aparecimento da Sociologia.
Caracterizar os factos sociais.
Relacionar ação social e estrutura social.
Explicitar em que consiste o sentido da

fechada (de escolha

ação.

múltipla).

Contextualizar o surgimento da Sociologia

Grupo II

a coerência, a adequação e a
Grupo II
50p

em Portugal.

Ciências Sociais e Sociologia

Destacar a emergência e a consolidação

no contexto da sociedade portuguesa.

Questões de resposta

Grupo III

fechada (de escolha múltipla)

40p

Grupo IV

Génese e objeto da Sociologia
Grupo III

utilizados;

40p

interpretação dos documentos
utilizados; e
Uso de terminologia adequada, quer de
natureza científica, quer no domínio da
expressão escrita em língua
portuguesa.

Questões de resposta curta e

Distinguir o conhecimento científico do
conhecimento do senso comum.

articulação das ideias e/ou argumentos

Capacidade de análise e de

curta e aberta.

da Sociologia, como formação científica,

Objetividade e capacidade de síntese;
Clareza da resposta tendo em atenção

Produção do conhecimento científico em

aberta.

Sociologia
Identificar características do conhecimento
Grupo IV

científico.
Estratégias de investigação
Explicar as dificuldades que se colocam à

Questões de resposta curta e
aberta.

produção do conhecimento científico em
Sociologia (necessidade de rutura).

Novos campos de investigação

Explicitar a especificidade da abordagem
sociológica como disciplina científica.

Distinguir problemas sociais de problemas
sociológicos.
Problematizar o papel (primado) da teoria
na construção sociológica.
Reconhecer a necessidade de definir uma
estratégia de investigação.
Distinguir as principais estratégias de
investigação.
Conhecer formas diversificadas de recolha
documental.
Relacionar o aparecimento das sociologias
especializadas com a complexificação da
vida social.
Constatar a necessidade de uma
abordagem interdisciplinar na
investigação social.
MATERIAL A UTILIZAR
OBSERVAÇÕES

IMP.CM.004-02

Folha de Prova; e esferográfica azul ou preta.
-
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