Informação - Prova de Equivalência à Frequência
PSICOLOGIA B
Código: 340 | 2018
Científico -Humanísticos/12.º

Prova: E

Nº de anos: 1

Duração: 90 minutos

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e a
Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto

1. Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à
frequência do ensino secundário da disciplina de Psicologia B, a realizar em 2018 pelos
alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei
n.º 139/2012, de 5 de julho, e ter em consideração a Portaria n.º 243/2012, de 10 de
agosto.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação
em vigor e o Programa da disciplina.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:






Objeto de avaliação;
Características e estrutura;
Critérios de classificação;
Material;
Duração

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do
enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de
classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a
prova diz respeito.

2. Objeto de avaliação
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências
enunciados no Programa de Psicologia B em vigor (homologado em 2001).
A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova escrita de duração
limitada, só permite avaliar parte dos conhecimentos e das competências enunciados no
Programa. A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas
no Programa, mas não expressas nesta informação.
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Competências
De entre as competências gizadas no programa da disciplina, serão objeto de avaliação as
competências ao nível do saber que se organizam em três grandes domínios:







concetualização;
a análise;
a síntese;
a interpretação;
a problematização.

Conteúdos

UNIDADE I - A ENTRADA NA VIDA
TEMA 1. ANTES DE MIM
1.1 A genética
1.2 O cérebro
1.3 A cultura

TEMA 2. EU
2.1 A cognição
2.2 A emoção
2.3 A mente
TEMA 3. EU COM OS OUTROS
3.1 As relações interpessoais
3.2 As relações precoces

TEMA 4. EU NOS CONTEXTOS

UNIDADE II - A PROCURA DA MENTE
TEMA 5: AS CONCEÇÕES DE SER HUMANO
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TEMA 6: A PSICOLOGIA COMO A CIÊNCIA DOS SIGNIFICADOS
6.1 As novas tendências da Psicologia
6.2 A Psicologia em Portugal

3. Características e estrutura
A prova está organizada por grupos de itens.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades
temáticas do Programa da disciplina.
A estrutura da prova e a valorização relativa dos conteúdos é a que se apresenta no
Quadro 1.
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos na prova
Cotação
(em pontos)

Conteúdos
Unidade 1 – A entrada na vida
Tema 1- Antes de mim

120

Tema 2 – Eu
Tema 3 – Eu com os outros
Tema 4 – Eu nos contextos
Unidade 2 – A procura da mente
Tema 5 – As conceções de ser humano

80

Tema 6 – A Psicologia como a ciência dos significados
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
Número de itens
Escolha múltipla
ITENS DE
SELEÇÃO
ITENS DE

Cotação por item
(em pontos)

10

4

5

2

4a6

15 a 25

1

40 a 50

Completamento
Resposta curta

CONSTRUÇÃO
Resposta extensa

4. 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.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.
Na classificação da prova, continuarão a ser consideradas corretas as grafias que seguirem o que
se encontra previsto quer no Acordo Ortográfico 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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COMPLETAMENTO
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma legível e
inequívoca o termo correto.

Itens de construção
RESPOSTA CURTA
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta visam as
competências de concetualização, de análise e de síntese.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não revele nenhuma das
competências assinaladas.

RESPOSTA EXTENSA
Os critérios de classificação da resposta ao item de resposta extensa visam as
competências de análise, interpretação e problematização.
É classificada com zero pontos qualquer resposta que não revele nenhuma das
competências assinaladas.
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 língua portuguesa.

5. 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 do corretor.

6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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