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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

PSICOLOGIA B

2020

Prova 340
12º Ano de escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino
secundário da disciplina de Psicologia B, a realizar em 2020, nomeadamente:






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

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Psicologia B em vigor (homologado em 15/11/2005).

Unidades temáticas que constam do programa da disciplina:


Unidade 1 – A ENTRADA NA VIDA
- Tema 1: Antes de Mim
 Genética
 Cérebro
 Cultura
- Tema 2: Eu com os outros
 Relações Precoces
 Relações Interpessoais
- Tema 3: Eu nos Contextos
 Modelo Ecológico do Desenvolvimento
- Tema 4: Eu
 A Mente
 Dimensão Sociocultural da Mente
 A Identidade
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Unidade 2 – A PROCURA DA MENTE
- Tema 5: Problemas e conceitos teóricos estruturadores da PSICOLOGIA
 O Objeto da Psicologia
- Tema 6: Psicologia Aplicada
 Ser Humano
 Psicologia Hoje
 Psicologia Aplicada

 Intervenção dos Psicólogos

Caracterização da prova

Modalidade da prova: Teórica.
Tipo de prova: Escrita.
A prova terá três grupos de questões que abarcam os conteúdos atrás referidos que fazem parte do
programa do 12º ano
As questões do grupo 1 são de escolha múltipla;
As questões do grupo 2 exigem respostas curtas e objetivas.
A questão do grupo 3 exige uma resposta de composição extensa e orientada.

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

(15x3 pontos)
(5x20 pontos)
(1x55 pontos)
TOTAL

45 pontos
100 pontos
55 pontos
200 pontos

Material

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis nem de corretor.
Duração

A prova de exame tem a duração de 90 minutos
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Critérios gerais de classificação

Os critérios que a seguir se apresentam têm como objetivo facilitar a uniformização dos juízos que
conduzem à atribuição de classificação das provas.
Grupo 1 – Nos itens e resposta fechada de escolha múltipla, é atribuída a cotação total a cada resposta certa.
As respostas incorretas serão cotadas com zero pontos
É atribuída cotação zero nos itens que o examinando apresente:


Mais do que uma opção (ainda que esteja incluída a opção certa)



O número ou a letra da alternativa ilegível.

Grupo 2 e 3 – Para o grupo 2 (questões de resposta curta) e para o grupo 3 (questão de resposta aberta)
para além das competências específicas, domínio dos conteúdos e aplicação adequada dos conceitos, são
também avaliadas as competências de comunicação escrita em língua portuguesa. Assim, para cada questão,
a cotação será distribuída do seguinte modo:
Conteúdo: Domínio e adequação dos conteúdos; utilização precisa da terminologia da disciplina; capacidade
de abrangência e articulação de saberes parcelares, numa síntese pessoal, aberta e construtiva – 80%
Forma: Estrutura (clareza e sequência lógica de ideias) e rigor de linguagem – 20%
Nas situações em que o conteúdo está incorreto, a forma não é classificada.

A prova é classificada na escala de 0 a 200 pontos.

Os professores:
Isabel Valente
Carlos Baía
Lina Couto
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