EXAME DE ACESSO
Licenciatura em Sociologia | Licenciatura em Sociologia-PL
Prova de avaliação para maiores de 23 anos – Ano Letivo 2018/2019
O exame constitui fundamentalmente uma prova de capacidade e é constituído por três
componentes:
1) Prova escrita de avaliação de competências de leitura e interpretação de textos e de
informações estatísticas básicas
2) Entrevista de apreciação das motivações escolares e profissionais do candidato
3) Apreciação do currículo académico e profissional do candidato

PROVA ESCRITA
Com esta prova pretende-se avaliar competências elementares de interpretação de textos e
leitura de informação estatística, bem como a capacidade de enunciação de raciocínio e
conhecimentos gerais sobre temas e problemas da atualidade.
A prova tem a duração de duas horas e é constituída por perguntas de comentário e análise
de temas e desafios da sociedade atual; e perguntas que visam avaliar a capacidade dos
candidatos para interpretar dados estatísticos.
Entre os temas ou questões sociais que poderão ser abordadas estão, nomeadamente: 1)
educação/qualificações dos portugueses; 2) desafios demográficos; 3) trabalho e emprego; 4)
tecnologias de informação e comunicação; 5) migrações internacionais; 6) Portugal e a União
Europeia.
ENTREVISTA
A entrevista pretende avaliar globalmente a candidatura, com particular incidência na
apreciação das motivações do candidato, sobretudo, em termos de percurso escolar e
profissional. Esta entrevista serve também para esclarecer elementos da terceira componente
em avaliação: o curriculum vitae do candidato.
Conforme regulamento, serão admitidos a entrevistas os candidatos com prova escrita superior
a oito valores.

Classificação
A nota final será a soma de 50% da nota da prova escrita (classificação de 0 a 20) e de 50%
da nota da entrevista e avaliação curricular (classificação de 0 a 20).
Bibliografia e Referências de leitura para exame

COSTA, António Firmino da (2001), Sociologia, col. “O que é?”, Lisboa, Difusão
Cultural.
Recomenda-se, ainda, que os candidatos se procurem manter informados sobre a atualidade
dos temas enunciados atrás, através da leitura de jornais diários e semanais, do visionamento
de programas de informação e debate; e da pesquisa na Internet de sites informativos. Este
acompanhamento da atualidade em notícia deve ser intensificado pelo menos nos 30 dias
anteriores ao exame.

Calendário



Realização da prova escrita - 21 de maio de 2018 | 18h
Entrevistas – 20 de junho de 2018 | 17h30m 20h30m

Júri
Presidente: Professora Doutora Sónia Cardoso Pintassilgo
Membros: Professora Doutora Joana Azevedo; Professora Doutora Margarida Perestrelo

