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Ano letivo de 2019-2020 

 
Informação-prova 

Prova de Equivalência à Frequência 
Prova escrita 

PSICOLOGIA B Código da prova: 340  
Ensino Secundário 

Duração da prova:    90    minutos  
Tolerância:   ---     minutos 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   Despacho normativo 
n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 

 

   

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

    A Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Psicologia B incide sobre a 

aprendizagem definida pelo programa da disciplina.  

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

avaliação numa prova escrita de duração limitada.  

  São avaliadas as seguintes competências: 

a) Competências ao nível do saber:  

    Mobilização de quadros de referência teóricos dos processos individuais, sociais e culturais, 

a partir da descrição, do conhecimento, da identificação, da caracterização, da relação, da 

análise e da avaliação de teorias, de fenómenos, de comportamentos e de situações.  

    Utilização de conceitos específicos da psicologia. 

b) Competências ao nível do saber-fazer:  

    Mobilização de conhecimentos para fundamentar ideias e argumentar.  

    Comunicação de ideias, por escrito, com correção linguística.  

c) Competências ao nível do saber ser:  

    Curiosidade intelectual, espírito crítico e de questionamento face à informação e às  

situações.  

A prova integra itens que permitem avaliar a aprendizagem relativa aos seguintes conteúdos:  

 Tema 1 – Antes de mim  

 Tema 2 – Eu – os processos cognitivos, emocionais e conativos 

 Tema 3 – Eu com os outros                                                                     

 Tema 4 – Eu nos contextos  

 Tema 5 – Problemas e conceitos estruturadores da Psicologia 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é cotada para 200 pontos. 

A distribuição da cotação pelos conteúdos é a seguinte: 

 Tema 1 – Antes de mim – 50 pontos 

 Tema 2 – Eu – os processos cognitivos, emocionais e conativos 

 Tema 3 – Eu com os outros                                                                              100 pontos 

 Tema 4 – Eu nos contextos  

 Tema 5 – Problemas e conceitos estruturadores da Psicologia – 50 pontos 

 

A prova é constituída por três grupos de itens. O Grupo I é constituído por 10 itens. O Grupo II 

é constituído por 5 itens. O Grupo III é constituído por um único item.  

A prova contém os seguintes tipos de itens:  

O Grupo I é constituído por dez itens de escolha múltipla e testa objetivos de conhecimento, 

de compreensão e de análise. Cada item apresenta quatro alternativas, identificadas com as 

letras A, B, C e D. O examinando deverá selecionar a resposta correta e escrever na sua folha 

de respostas, de forma inequívoca, a letra correspondente. 

O Grupo II é constituído por cinco itens de resposta curta e objetiva e testa objetivos de 

conhecimento e de compreensão.  

O Grupo III é constituído por um item de resposta extensa e orientada e testa objetivos de 

análise e de síntese. Este item compreende o desenvolvimento de um tema. 

  

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A cotação total da prova é de 200 pontos, distribuídos da seguinte forma. 

– O Grupo I tem o valor total de 50 pontos. A cada item corretamente respondido será 

atribuída uma cotação de 5 pontos. 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.  

Não há lugar a classificações intermédias. 

– O Grupo II tem o valor total de 100 pontos. A resposta a cada item tem o valor total de 20 

pontos, sendo que 80% da cotação (16 pontos) serão atribuídos aos conteúdos programáticos 

expressos e 20% da cotação (4 pontos) serão atribuídos à forma como a resposta estiver 

estruturada: clareza e sequência lógica das ideias. 
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– O Grupo III tem o valor total de 50 pontos, sendo que 80% da cotação (40 pontos) serão 

atribuídos aos conteúdos programáticos expressos e 20% da cotação (10 pontos) serão 

atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e sequência lógica das ideias. 

 

  4. MATERIAL  

 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 a utilização de corretor. 

 

5. DURAÇÃO 

  A prova tem a duração de 90 minutos. 

                                                                                                                                                                                   


