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1. Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência frequência do ensino secundário da disciplina
de Psicologia B, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Duração
• Material autorizado

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa da disciplina de Psicologia B, do 12º ano, e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente:
•

Problematização

•

Concetualização

•

Argumentação

3. Caracterização da prova
A prova escrita está organizada por grupos de itens.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do programa ou à sequência dos seus
conteúdos.
A prova é cotada para 200 pontos.
A valorização das unidades na prova apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1 — Valorização das unidades

Unidades
. A genética
. A cognição
. As relações interpessoais
. Os grandes autores da história da Psicologia: Freud e Piaget

Cotação
(em pontos)

Grupo I
50

Grupo II

80

Grupo III

70
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

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Escolha múltipla
Verdadeiro / falso

10

5

Itens
de
construção

Resposta curta

4

20

Itens
de
construção

Resposta extensa

2

35

Tipologia de itens
Itens
seleção

de

4. 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.
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
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a opção
correta. 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.

ITENS DE CONSTRUÇÃO

. Adequação da resposta à questão
. Clareza e articulação lógica da resposta
. Domínio dos conteúdos
.Terminologia adequada
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. Integração da informação dos textos nas respostas
. Capacidade de problematização e argumentação
. Criatividade e capacidade crítica

5. Duração
A prova escrita tem a duração de 90 minutos.

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