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Informação-Prova de Equivalência à Frequência
(Despacho Normativo 10-A/2021 de 22 de março)

Ano letivo de 2020-2021

Disciplina: Psicologia B
Ano de escolaridade: 12º ano
Prova escrita/código: 340

1. Objeto de avaliação 

A prova integra itens que avaliam a aprendizagem relativa aos seguintes temas do programa:

I- Antes de mim

1- A genética
2- O cérebro
3- A cultura

II – Eu – a mente e os processos mentais

1- A cognição – sensação, perceção, atenção, memória, aprendizagem e inteligência

III- Eu com os outros

1- As relações precoces
2- As relações interpessoais

2. Características e estrutura da prova

A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2).

A prova está organizada por grupos de itens.

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do programa.

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas.
 

Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item
(em pontos)

Itens de seleção: escolha múltipla 16 5

Itens de construção: resposta restrita 6 20
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 3. Critérios gerais de classificação

No GRUPO I:

– o examinando deverá indicar claramente, na folha de respostas, a versão da prova a que está 
a responder. A ausência desta indicação implicará a anulação de todo o grupo;

– em cada item, se o examinando apresentar mais do que uma opção, ou se o número do item 
e/ou a letra da alternativa forem ilegíveis, a cotação da resposta será zero;

– se o examinando, em vez de indicar a letra da alternativa, transcrever o texto da opção que 
considera correta, esta deverá ser classificada da mesma forma;
   

Nos GRUPOS II e III:

Cada resposta será avaliada de acordo com os seguintes critérios:

– 80% da pontuação será atribuída aos conteúdos programáticos expressos;

– 20% da pontuação será atribuída à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e 
sequência lógica das ideias.

4. 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.

5.  Duração

A prova tem a duração de 90 minutos.


