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1.

INTRODUÇÃO

Esta informação-exame visa dar a conhecer aos candidatos a exame os
objetivos, os conteúdos, a estrutura, os itens, a cotação e material a usar na
Prova de Ingresso para Avaliação de Capacidade para Frequência do Ensino
Superior dos Maiores de 23 Anos, na Componente Específica de Sociologia
para o Ingresso nas Licenciaturas em Educação Social (ESEC), Ciências da
Educação e da Formação (FCHS) e Sociologia (FE).

2.

OBJETIVOS E CONTEÚDOS

O objeto da avaliação consiste no conjunto de conhecimentos específicos da
área de Sociologia, tendo em consideração os conteúdos definidos para o
programa de Sociologia, do 12.º ano, Ensino Secundário, Departamento do
Ensino Secundário, Ministério da Educação (Direção Geral de Inovação e de
Desenvolvimento Curricular: http://www.dgidc.min-edu.pt/):
Parte A – O que é a Sociologia
Sociologia e conhecimento sobre a realidade social
Metodologia da investigação sociológica

Parte B – Sociedade e indivíduo
Socialização e cultura
Interação e papéis sociais
Instituições e processos sociais
Parte C – Processos de mudança nas sociedades atuais
Globalização
Família e escola
Desigualdades e identidades sociais
Bibliografia indicativa de apoio à preparação da prova: um dos manuais de
Sociologia aprovado para o 12º Ano, por exemplo:
Pais, M. J.; Oliveira, M. L.; Góis, M. M. & Cabrito, B. G. (2012). Sociologia – 12º ano.
Lisboa: Texto Editores.

3.

ESTRUTURA E ITENS

A componente específica de Sociologia é constituída por dois grupos: o Grupo I
– resposta a 4 questões sobre a descrição, interpretação e compreensão de
conceitos básicos da Sociologia; o Grupo II – é constituído por um comentário
de desenvolvimento expositivo-argumentativo a um (e apenas um) de dois
excertos fornecidos.

4.

COTAÇÃO DA COMPONENTE ESPECÍFICA DA PROVA

De acordo com o art.º 8, alínea 5 do Regulamento de Exame de Avaliação de
Capacidade para Frequência do Ensino Superior dos Maiores, a prova da
Componente Específica é classificada numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte). A
classificação da prova da Componente Específica de Sociologia é a seguinte:

Grupo I
12 valores (3 valores cada questão)
Grupo II
8 valores

5. MATERIAL A UTILIZAR
O examinando apenas pode usar na componente específica da prova, como
material de escrita, caneta ou esferográfica de cor azul ou preta. Não é
permitido o uso de lápis, lapiseira ou corretor.

6. INDICAÇÕES ESPECIFICAS
a) Correção científica dos conceitos solicitados pelo enunciado;
b) Identificação correta dos elementos necessários à elaboração das respostas;
c) Articulação lógica dos elementos constantes nas respostas;
d) Capacidade de produzir argumentos válidos e adequados à pergunta
realizada.
e) Capacidade reflexiva no que respeita a factos, argumentos e pensamento
geral sociológico;
f) Capacidade de análise da realidade social, apontando-se exemplos
adequados em relação ao solicitado pelo enunciado.
De acordo com o Regulamento da Universidade do Algarve para as Provas de
Ingresso para Avaliação de Capacidade para Frequência do Ensino Superior
dos Maiores de 23 anos, art.º 8, alínea 2, a prova de ingresso tem a duração
máxima de duas horas sem tolerância.

