Informação - Prova de Equivalência à Frequência
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Código: 340 | 2021
Cursos Científico-Humanísticos
12.º Ano
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho
Despacho nº 6478, de 26 de julho

Prova: E
Duração: 90 minutos

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 2021 pelos
alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei
n.º 55/2018, de 6 de julho, e o Despacho nº 6478, de 26 de julho, que permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação;
Características e estrutura;
Critérios gerais de classificação;
Material autorizado;
Duração.

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 2018).
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.
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Competências do Perfil dos Alunos
Serão objeto de avaliação as áreas de competências presentes nos documentos de
referência na conceção das provas de avaliação externa: a) o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e b) as Aprendizagens Essenciais:
A - Linguagem e textos.
B - Informação e comunicação.
C - Raciocínio e resolução de problemas.
D - Pensamento Crítico e Pensamento Criativo.
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia.
H - Sensibilidade estética e artística.
I - Saber Científico, Técnico e Tecnológico.

Conteúdos

TEMA 1. Processos Biológicos
1.1 A genética
1.2 O cérebro
1.3 Ontogénese
1.4 Filogénese
1.5 Epigénese e Neotenia
1.6 A cultura

TEMA 2.
2.1 A cognição
2.2 A emoção
2.3 A mente
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TEMA 3. Processos Sociais
3.1 Socialização
3.2 Influência
3.3 Resiliência

TEMA 4: Perspetivas do Desenvolvimento Humano
5.1 Conceito de Desenvolvimento Humano.
5.2 Conceções de Ser Humanos: perspetivas e autores.

3. Características e estrutura
A prova está organizada por grupos de itens.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência dos temas 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

Tema 1- Processos biológicos

200

Tema 2- Processos mentais
Tema 3- Processos sociais
Tema 4- Perspetivas do desenvolvimento humano
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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

Resposta curta

5

20

Resposta extensa

1

50

Completamento

CONSTRUÇÃO

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.

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.
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Não há lugar a classificações intermédias.

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 informação, análise, interpretação, problematização, criatividade e
estruturação.
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.
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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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