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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Psicologia B, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caraterísticas e estrutura

•

Critérios gerais de classificação

•

Duração

•

Material autorizado

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Psicologia B para o 12 º ano e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação
numa prova escrita de duração limitada.
TEMA 1. Processos Biológicos
Conceitos estruturantes: Filogénese e Ontogénese, Epigénese e Neotenia.
TEMA 2: Processos Mentais
Conceitos estruturantes: Cognição, Emoção e Mente
TEMA 3: Processos Sociais
Conceitos estruturantes: Socialização, Influência, Conflito e Resiliência.
TEMA 4: Perspetivas do desenvolvimento humano
Conceito estruturante: desenvolvimento humano.

Características e estrutura
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo,
resposta curta, média ou extensa). Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. A ausência de indicação

2021 | Informação Prova de Equivalência à Frequência | 340 • Página 1 de 2

inequívoca da versão da prova implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens de
escolha múltipla.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada
se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se for apresentada mais do que
uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em primeiro lugar.
Itens de Seleção:
ESCOLHA MÚLTIPLA:
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e
completas. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. Nas respostas aos itens de
seleção, a transcrição do texto da opção escolhida é considerada equivalente à indicação da letra ou
do número correspondente.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada mais do que uma opção. Não
há lugar a classificações intermédias.
Itens de Construção:
RESPOSTA CURTA:
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se
organizados por níveis de desempenho ou itens de resposta devidamente identificados, em que a cada
nível de desempenho ou item de resposta corresponde uma dada pontuação. É classificada com zero
pontos qualquer resposta que não revele o nível 1 de desempenho ou pelo menos um item de resposta.
RESPOSTA MÉDIA OU EXTENSA:
Os critérios de classificação das respostas ao item de resposta média ou extensa apresentam-se
organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada
pontuação.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no domínio
específico da disciplina.
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 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.
No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no domínio específico da disciplina, não é
classificado o desempenho no domínio da comunicação escrita em língua portuguesa.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo
oficial).
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. Não
é permitido o uso de corretor.
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