INFORMAÇÃO – EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
PSICOLOGIA B
PROVA 340
12º ANO DE ESCOLARIDADE
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do
ensino secundário da disciplina de Psicologia B, nomeadamente:






Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Critérios gerais de classificação
Material
Duração

Objeto de avaliação

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências
enunciados no Programa de Psicologia em vigor (homologado em 2005), Cursos Científicohumanísticos, 12.º ano, Formação Específica.
A avaliação realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite avaliar a
parte dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa.

Competências


Compreender as capacidades mentais do ser humano enquanto síntese dinâmica da
herança genética, do desenvolvimento do cérebro e da realidade sociocultural que
envolve cada indivíduo.



Perceber as várias dimensões humanas de relação com os outros.



Entender a mente humana como um conjunto integrado de processos cognitivos,
emocionais e conativos.



Compreender o modelo ecológico do desenvolvimento.



Relacionar os conceitos teóricos estruturadores da psicologia com diferentes
conceções da humanidade.



Conhecer as diferentes vertentes do trabalho dos psicólogos em Portugal.

Conteúdos


Os conteúdos são os que constam do Programa da disciplina de Psicologia, 12.ºAno,
Cursos Científico-humanísticos, Formação Específica.
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Caracterização da prova
A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2)
A prova está organizada por grupos de itens.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no
programa da disciplina de Psicologia.
Os grupos e os itens da prova podem ter como suporte um ou mais documentos.
A prova é cotada para duzentos pontos.
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 1.
Quadro 1- Tipologia, número de itens e cotação.
Número
de itens

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla

10

5

Resposta curta

5

20

Resposta extensa

1

50

Tipologia de itens
ITENS DE SELEÇÃO

ITENS DE CONSTRUÇÃO

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.
A ausência de indicação inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação
com zero pontos de todas as respostas aos itens de seleção.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
Até ao ano letivo de 2013/2014, na classificação das provas de exame, continuarão a ser
consideradas corretas as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo de
1945, quer no Acordo atualmente em vigor.

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.

Não há lugar a classificações intermédias.
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ITENS DE CONSTRUÇÃO
Resposta Curta
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.
Resposta Extensa
No item 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.

Material
O examinado 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.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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