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Modalidade da Prova: Escrita

Conteúdos

Estrutura da Prova
(tipo de questão)

Competências Específicas

Desigualdades
sociais
- Diferenciação social
– exemplos
- Mobilidade social:
- Conceito
- Formas
Migrações,
identidades
culturais e
etnicidade
- Fenómenos
migratórios:
- Desenvolvimento
económico e
globalização
- O caso português
- Integração social e
cultural – problemas
- Diversidade étnica
na sociedade
portuguesa:
- Causas
- Consequências:
multiculturalidade na
escola

Reconhecer a existência de desigualdades sociais

Género e identidade
social

Relacionar

Cotação

Grupo I
Identificar formas de mobilidade social

Material

A classificação a atribuir

Definir mobilidade social
12 questões
múltipla

Critérios de Classificação

de

escolha 2X5=60
pontos

a cada resposta resulta
da

aplicação

dos

critérios gerais e dos
Relacionar o desenvolvimento económico e a Grupo II
globalização com os fenómenos migratórios.

15 questões V/F

critérios específicos de
15X4=60
pontos

classificação

Caracterizar os recentes movimentos migratórios da

apresentados

sociedade portuguesa.

cada item e é expressa
Grupo III

Referir os problemas de integração dos migrantes.
Questões de correspondência
Referir causas da diversidade étnica da sociedade

Problematizar consequências da diversidade étnica Grupo IV
na sociedade portuguesa.

2 questões de resposta curta

Caneta ou
esferográfica
de tinta
indelével, azul
As respostas ilegíveis ou preta
ou que não possam ser
por um número inteiro;

30 pontos

portuguesa.

para

2X25=50
pontos

claramente
identificadas

são

classificadas com zero
pontos.

Distinguir sexo de género
socialização

de

género

com

a

Nas
grupo

questões
I,II

e

dos
III,

a

- Sexo e género
- Socialização do
género
- Formas de
discriminação
associadas ao género

aprendizagem de papéis sociais.

Pobreza e exclusão
social
- Pobreza:
- Conceito
- Indicadores (nível e
fonte de rendimento,
habitação, educação
e saúde)
- Pobreza e exclusão
social
- A pobreza em
Portugal – categorias
sociais vulneráveis
(idosos pensionistas,
população rural de
baixos rendimentos,
desempregados de
longa duração, etc.)
informações

Definir pobreza.

Identificar forma de discriminação associadas ao
género, por exemplo, ao nível do emprego, do poder
público e da família.

cotação total do item é
atribuída às respostas
que

apresentem

forma

de

inequívoca

a

única opção correta.
Referir indicadores de pobreza.

zero

Distinguir pobreza de exclusão social.

respostas em que seja

resultados

Portugal.

as

- uma opção incorreta;
- mais do que uma

Usar conceitos sociológicos, como os de migração,

opção.

diversidade étnica, género, pobreza e exclusão

Não

social, para descodificar a vida social.

classificações

Utilizar a perspetiva da Sociologia para compreender

intermédias.

a realidade social, nomeadamente, as desigualdades

Os

sociais.

classificação

e nomeadamente, na sociedade portuguesa.

redação do relatório).

pontos

assinalada:
Referir categorias sociais vulneráveis à pobreza em

recolhidas, validação Mobilizar os conceitos sociológicos para analisar a
da amostra, análise diferenciação social nas sociedades atuais,
dos

São classificadas com

Utilizar de forma correta a terminologia sociológica.

há

lugar

critérios

a

de
das

respostas aos itens de
resposta curta podem
apresentar-se
organizados por níveis
de
cada

desempenho.
nível

A
de

desempenho
corresponde uma dada
pontuação;

