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INFORMAÇÃO-PROVA DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

DISCIPLINA: PSICOLOGIA B – CÓDIGO: 340         12º ANO DE ESCOLARIDADE 

 

1ª e 2ª FASES/2022 

(DESPACHO-NORMATIVO Nº 7-A/2022) 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Equivalência à Frequência da 

disciplina de Psicologia B, com base nas aprendizagens essenciais da disciplina e demais 

documentos curriculares em vigor:  

 

▪ o objeto de avaliação; 

▪  as características e a estrutura; 

▪ os critérios de classificação; 

▪  o material; 

▪  a duração. 

Importa referir que, nas provas de exame desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação 

estão balizados pelas Aprendizagens Essenciais, em adequação ao nível de ensino a que o 

exame diz respeito. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova permite avaliar as competências e os conteúdos a elas associados passíveis de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada, a saber: 

 

Competências 

▪  Mobiliza conhecimentos para fundamentar e argumentar ideias. 

▪  Mostra curiosidade intelectual, espírito crítico e de questionamento face à informação e às     

situações. 

▪  Comunica ideias com correcção linguística. 

▪ Adequa as respostas às questões. 

▪  Domina os conteúdos. 

▪  Aplica adequadamente os conceitos. 
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Conteúdos 

 

▪  Unidade I. A Entrada na vida 

Tema 1. Antes de mim 

Tema 2. Eu 

Tema 3: Eu com os Outros 

   Tema 4: Eu nos Contextos 

 

▪  Unidade II. A procura da mente 

Tema 5. Problemas e conceitos teóricos estruturadores da psicologia. 

 

 

3. Caracterização da prova 

A prova está organizada por grupos 

Grupo I – quinze questões de escolha múltipla. 

Grupo II – cinco questões de resposta curta e objectiva.  

Grupo III – uma questão de resposta longa e orientada.  

 

4. Critérios de classificação 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

 

Grupo I 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

▪ A cotação total 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 incorrecta; 

– mais do que uma opção; 

- se não responder. 

▪ Cada questão vale 4 pontos. (15x4=60 pontos) 
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Grupo II e III 

 

A classificação das respostas dos grupos II e III é avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

 

▪ No Grupo II, a resposta a cada questão tem o valor de 20 pontos (5x20=100 pontos). 

- 90% da pontuação serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos; 

- 10% da pontuação serão atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e 

sequência lógica das ideias. 

▪ No Grupo III, a resposta tem o valor de 40 pontos: 

- 90% da pontuação serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos; 

- 10% da pontuação serão atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e 

sequência lógica das ideias. 

 

Assim, 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 curta e de resposta longa que impliquem a produção de um texto, a 

classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina 

e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. 

 

5. Material 

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

indelével, azul ou preta. 

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

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 

    A prova tem a duração de 90 minutos. 

   
 

 
 
 
 
 
 


