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Conteúdos Competências Específicas 
Estrutura da Prova 
(tipo de questão) 

Cotação Critérios de Classificação Material 

O direitos humanos  
- Direitos humanos: 
civis, políticos, sociais 
económicos e 
culturais  
- A institucionalização 
dos direitos –direitos 
constitucionais 
- Os direitos sociais 
em Portugal 
A intervenção do 
Estado nas esferas 
económica e social 
- Objetivos 
- Instrumentos: 
políticas sociais e 
económicas  
Dimensões da 
política social na 
sociedade 
portuguesa 
contemporânea  
- Objetivos da política 
social – assegurar o 
bem-estar, prevenir e 
resolver problemas 
sociais 
- Políticas de 
segurança social: 

Explicitar o conceito de direitos 
constitucionais 
 
Integrar os direitos sociais nos direitos 
humanos 
 
Contextualizar a institucionalização dos 
direitos sociais na sociedade portuguesa 
 
Referir objetivos e formas de intervenção do 
Estado na esfera social e económica 
 
Expor objetivos da intervenção do Estado 
na esfera social 
 
Dar exemplo de políticas sociais 
 
Explicitar objetivos e instrumentos das 
políticas de segurança social 
 
Indicar objetivos das políticas de saúde 
 
Dar exemplos de problemas das políticas 
de saúde em Portugal 
 
Indicar objetivos das recentes políticas de 
educação em Portugal 
 
Enquadrar o ensino profissional no sistema 

 
Grupo I 
 
10 questões de escolha 
múltipla 
 
 
Grupo II 
 
15 questões V/F 
 
 
 
Grupo III 
 
Questões de correspondência 
 
 
 
Grupo IV 
 
2 questões de resposta curta 
 
 

 
 
 
2X5=50 
pontos 
 
 
 
15X4=60 
pontos 
 
 
 
 
40 pontos 
 
 
 
2X25=50 
pontos 

 
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; 

 

As respostas ilegíveis 

ou que não possam ser 

claramente 

identificadas são 

classificadas com zero 

pontos. 

 

Nas questões dos 

grupo I,II e III, a 

Caneta ou 
esferográfica 
de tinta 
indelével, azul 
ou preta 



- Objetivos: 
- Instrumentos 
prestações sociais 
(subsídios, abonos, 
pensões, etc.) 
- Políticas de saúde 
- Objetivos 
- Problemas: sistema 
de saúde pública e 
setor privado 
- Políticas de 
educação 
- Objetivos 
- O ensino 
profissional no 
contexto do sistema 
educativo 
- Políticas de 
emprego 
- Objetivos 
- Instrumentos: 
regulação do 
mercado de trabalho 
(por exemplo, 
incentivos à 
contratação), criação 
de emprego e 
valorização dos 
recursos humanos 
(formação 
profissional e 
inserção qualificada 
no mercado de 
trabalho). 
 

educativo português 
 
Explicitar objetivos e instrumentos da 
política de emprego. 
 
Referir outras instituições com projetos de 
intervenção social. 
 
Mobilizar conhecimentos para compreender 
a institucionalização e a evolução dos 
Direitos Humanos. 
 
Utilizar a perspetiva da Sociologia para 
compreender os principais objetivos da 
políticas sociais do Estado. 
 
Mobilizar os conceitos sociológicos para 
analisar vertentes de política social na 
sociedade portuguesa contemporânea. 
 
Utilizar de forma correta a terminologia 
sociológica. 
 
 
 
 

cotação total do item é 

atribuída às respostas 

que apresentem de 

forma inequívoca a 

única opção correta. 

São classificadas com 

zero pontos as 

respostas em que seja 

assinalada: 

- uma opção incorreta; 

- mais do que uma 

opção. 

Não há lugar a 

classificações 

intermédias. 

Os critérios de 

classificação das 

respostas aos itens de 

resposta curta podem 

apresentar-se 

organizados por níveis 

de desempenho. A 

cada nível de 

desempenho 

corresponde uma dada 

pontuação; 

 
 


