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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Psicologia B                                         2018 

Prova 340                                                                                          1ª e 2ª Fases 
                                                            

 Prova de Escrita  

A Prova de Equivalência à Frequência incide sobre as aprendizagens definidas para a disciplina de 

Psicologia, de acordo com o programa homologado, em cumprimento do Decreto-Lei nº17/2016, de 

4 de Abril e tendo em consideração o Despacho Normativo n.º 4-A/2018. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

PROVA ESCRITA 

 

Objeto de avaliação 

A Prova Escrita tem por referência o programa de Psicologia do 12º ano, do curso de Cientifico-

humanísticos,  e permite avaliar, nomeadamente: 

 Relativamente a conceitos e teorias: 

— Identifica; 

—caracteriza; 

— distingue; 

— descreve; 

— enquadra; 

— analisa; 

— relaciona 

— aplica 

 Apresenta rigor conceptual e metodológico 

 Analisa e interpreta criticamente os textos propostos 

 

Caracterização da prova 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos,  esquemas e 

figuras.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou à sequência das unidades letivas 

dos programas ou à sequência dos seus conteúdos.  
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Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas/unidades 

letivas do programa.  

A prova é cotada para 200 pontos.  

 

As unidades temáticas, os respetivos conteúdos que podem constituir o objeto de avaliação e a valorização 

são os que se apresentam no quadro 1.  

Quadro 1 – Unidades temáticas e conteúdos 

Unidade temática / Conteúdo 
Cotação 

(em pontos) 

Antes de mim 

 A genética 

 O cérebro 

 A cultura 

50 

Eu 

 A memória 

 A aprendizagem 

50 

Eu com os outros 

 As relações precoces 

 As relações interpessoais 

50 

Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia 

 Piaget 

 Freud  

 Watson 

50 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item (em 

pontos) 

Itens de seleção 

Escolha múltipla 

8 a 10 

10 

 

 
 

Itens de 

construção 

Resposta curta e 

objetiva 4 a 8 
5 ou 7,5 

Resposta restrita 10 ou 15 

 Resposta extensa 

e orientada 
 40 

 

Critérios gerais de classificação 

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

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 
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Se o aluno responder ao mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) 

resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

Itens de seleção  

Nos itens de escolha múltipla, de ordenação e de associação, a cotação do item só é atribuída às respostas 

integralmente corretas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.  

Itens de construção  

Nos itens de resposta curta, são atribuídas pontuações às respostas total ou parcialmente corretas, de 

acordo com os critérios específicos.  

Nos itens de resposta restrita, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

Nos itens que envolvam a produção de um texto, a classificação das respostas tem em conta a organização 

dos conteúdos e a utilização de linguagem científica adequada.  

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. As 

respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

  

 

 
 


