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INFORMAÇÃO-PROVA 

Prova de Equivalência à Frequência 

DISCIPLINA: Psicologia B Ano letivo 2021/ 2022 

 

Prova Código__340        

 

Ensino Secundário  

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do Ensino Secundário da disciplina de Psicologia B, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

1. Objeto de avaliação 

2. Características e estrutura 

3. Critérios de classificação 

4. Material 

5. Duração 

1. Objeto de avaliação: 

 A prova a que esta informação se refere tem por referência o Programa de 

Psicologia B em vigor (homologado em 2005) para o 12º ano dos cursos Científico-

Humanísticos, Formação Específica, o disposto nos artigos 3º e 17º do Decreto lei 

55/2018 e as Aprendizagens Essenciais definidas para a disciplina. 

A prova de equivalência à frequência é realizada através de uma prova escrita de 

duração limitada e só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências 

enunciados no Programa da disciplina e nas Aprendizagens Essenciais da mesma. 

1.1. Aprendizagens Essenciais 
Os temas que são objeto de avaliação nesta prova são os que constam das 

Aprendizagens Essenciais da disciplina de Psicologia B, 12º Ano, dos Cursos 

científico-humanísticos. 

TEMA 1. Processos biológicos 

 Conceitos estruturantes: filogénese e ontogénese, epigénese e neotenia 

TEMA 2. Processos mentais  
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Conceitos estruturantes: cognição, emoção e mente 

TEMA 3. Processos sociais  

Conceitos estruturantes: socialização, influência, conflito e resiliência 

TEMA 4. Perspetivas do desenvolvimento humano  

Conceito estruturante: desenvolvimento humano. 

2. Caracterização da prova 

A prova integra itens sobre os Temas previstos no Programa da disciplina e nas 

Aprendizagens Essenciais. A sequência dos itens na prova pode não corresponder à 

sequência das unidades temáticas definidas nas Aprendizagens Essenciais. 

 2.1. Características, estrutura e cotações 
 
 

GRUPO TIPO DE ITEM 
NÚMERO DE 

ITENS 
COTAÇÃO POR 

ITEM 
TOTAL 

I 
Escolha Múltipla 10 6 Pontos 

60 
Pontos 

II 
Resposta Restrita 3 30 Pontos 

90 
Pontos 

III Resposta extensa e 
orientada 

1 50 Pontos 
50 

Pontos 

 

O grupo I testa objetivos de conhecimento, de compreensão e de análise.  

O grupo II testa objetivos de conhecimento e de compreensão.  

O grupo III testa objetivos de síntese e de avaliação. 
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3. Critérios gerais de classificação 

3.1. Fatores de penalização das respostas 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e 

dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos.  

 Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA  

A 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, ainda que nelas esteja incluída a opção correta; 

- o número e/ou a letra ilegíveis.  

Itens de construção  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita e de 

resposta extensa correspondem ao nível de desempenho no domínio específico da 

disciplina.  

A avaliação das competências específicas da disciplina decorre da verificação de 

uma articulada e coerente apresentação dos conteúdos relevantes, da utilização 

correta da terminologia da disciplina e da interpretação adequada dos documentos 

apresentados.  

Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa a classificação a atribuir traduz 

a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina e das 

competências de comunicação escrita em língua portuguesa.  

A avaliação das competências de comunicação escrita em língua portuguesa 

contribui para valorizar a classificação atribuída ao desempenho no domínio das 

competências específicas da disciplina.  

No caso de a resposta não atingir qualquer nível de desempenho no domínio 

específico da disciplina, não é classificado o desempenho no domínio da 

comunicação escrita em língua portuguesa. 
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RESPOSTA RESTRITA 

Serão atribuídos, em cada item, 30 pontos, distribuídos da seguinte forma: 24 

pontos aos conteúdos programáticos e seis pontos à estrutura da resposta: clareza, 

sequência lógica das ideias e correção da expressão escrita.  

RESPOSTA EXTENSA  

Serão atribuídos, ao item, 50 pontos, distribuídos da seguinte forma: 40 pontos aos 

conteúdos programáticos e 10 pontos à estrutura da resposta: clareza, sequência 

lógica das ideias e correção da expressão escrita. 

 

4. Material 

O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial).  

 

5. Duração 
A prova tem a duração de 90 Minutos 

 
 

 


