INFORMAÇÃO DE PROVA DE EQUIVALÊNCIA À
FREQUÊNCIA
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
(Direito)

Escola Secundária com 3.º ciclo

maio de 2022

Código da Prova 329 E /2022
Ano de Escolaridade: 12.º

O presente documento divulga informação relativa prova de equivalência à frequência da
disciplina de Direito, a realizar em 2022, nomeadamente:

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO: a prova de Direito, 12º ano, disciplina anual, a que esta informação se

refere, incide sobre a aprendizagem definida para o plano curricular da disciplina.
A) Conhecimentos
Utilizar corretamente os conceitos jurídicos.
Reconhecer o papel do Direito na Problemática da Ordem Social.
Compreender a Pessoa como fundamento e fim da Ordem Jurídica.
Assumir o Estado como sociedade politicamente organizada.
Explicar as Fontes do Direito.
Caracterizar os elementos da Relação Jurídica.
Quadro nº 1
B) Tema /Conteúdos
Tema/Unidade

Tema I
O Homem a
Sociedade e o Direito

Tema II
O Direito e a
Organização da
Sociedade
Tema III
As Fontes do Direito
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Conteúdos
A Natureza social do Homem.
A necessidade da existência do Direito.
As diversas ordens sociais normativas.
O Direito como produto cultural.
Noção de personalidade jurídica.
Direito Constitucional – conceito e importância.
Os Direitos fundamentais dos cidadãos – direitos,
liberdades e garantias.
A problemática dos Direitos Humanos.
Noção e elementos do Estado.
Poderes e funções do Estado.
Os órgãos de soberania.
Os vários sentidos da lei.
Processo de elaboração das leis.
O início e o termo de vigência da lei.
O controlo da legalidade.
Legalidade e Direitos Fundamentais.
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Tema IV
A Relação Jurídica
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O Direito Subjetivo e o Dever Jurídico.
Os Sujeitos.
O Objeto.
O Facto jurídico.
As Garantias das Obrigações.

Quadro nº 2
2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA: a prova reflete uma visão integradora e articulada dos

diferentes conteúdos programáticos da disciplina.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades letivas do programa ou à
sequência dos seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos
temas/unidades letivas do programa e devem ser sempre entendidos dentro dos níveis de
aprofundamento/desenvolvimento estabelecidos no programa, sem que isso possa significar
qualquer perda de rigor científico.
A prova é constituída por 4 grupos. Estes itens são de diferentes tipos: de resposta curta/restrita e
de resposta aberta de composição extensa (resposta orientada). O grupo IV será constituído por 2
itens em opção sendo os itens de resposta aberta de composição extensa (resposta orientada) e o
nível cognitivo será o da análise/síntese.
Documentos de suporte: todos os grupos de itens são introduzidos por um texto ou legislação
aplicável.
A prova é cotada para 200 pontos.
A valorização relativa dos temas na prova apresenta-se no quadro 1.
3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO: adequada terminologia, clareza da linguagem e

articulação de ideias.
A classificação da prova deve respeitar os critérios gerais e os específicos.
Os critérios gerais orientam a análise de todas as respostas.
Os critérios específicos encontram-se mencionados em cada item.
As classificações a atribuir em cada item são obrigatoriamente expressas num número inteiro de
pontos.
No âmbito da aplicação dos critérios de avaliação, devem ser respeitados os aspetos e
procedimentos abaixo indicados.
4. MATERIAL QUE PODE SER USADO NA PROVA: apenas material de escrita, caneta ou

esferográfica azul ou preta, não sendo permitido o uso de corretor. É permitido o uso da
Constituição da República Portuguesa não anotada, 7ª Revisão Constitucional (Lei Constitucional
nº1/2005 de 17 de agosto).
5. DURAÇÃO: 90 minutos

Departamento: Ciências Sociais e Humanas
Secção: Economia e Contabilidade
IPF/00
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COTAÇÕES DIREITO
I
1…………………………………………………………… 15 PONTOS
2…………………………………………………………… 15 PONTOS
3…………………………………………………………… 15 PONTOS
4…………………………………………………………… 15 PONTOS
(4X15 PONTOS) 60 PONTOS
II
1…………………………………………………………… 15 PONTOS
2…………………………………………………………… 20 PONTOS
3…………………………………………………………… 20 PONTOS
55 PONTOS
III
1…………………………………………………………… 15 PONTOS
2…………………………………………………………… 20 PONTOS
3…………………………………………………………… 20 PONTOS
55 PONTOS
IV
Tema A ou B ……………………………………………. 30 PONTOS
30 PONTOS
TOTAL…………………………………………………….………………………

200 PONTOS

Departamento: Ciências Sociais e Humanas
Secção: Economia e Contabilidade
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