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O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência da disciplina de Psicologia B, dos Cursos Científico-Humanísticos do ensino 

secundário, a realizar em 2020, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

Objeto de Avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Psicologia B do 12°ano do ensino secundário e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração 

limitada, nomeadamente: 

Unidade1. A Entrada na vida 
 

Tema I – Antes de Mim 
 

A genética, o cérebro e a cultura 

         Influências genéticas e epigenéticas no comportamento 

         Cérebro 

         Funcionamento global do cérebro humano 

         Cultura 

 

Tema II – Eu: a mente e os processos mentais 
 

A mente e a integração das dimensões cognitiva, emocional e conativa 

     A mente – conjunto integrado de processos cognitivos, emocionais e conativos 

     Cognição - perceção, aprendizagem e memória 

     Emoção - o caráter específico dos processos emocionais 

     Conação – o caráter específico dos processos conativos 

 

Tema III. Eu com os outros 
 

As relações precoces 

A estrutura da relação do bebé com a mãe 
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O papel das relações precoces no tornar-se humano 

     

Relações interpessoais 

Impressões 

Expectativas  

Atitudes 

Representações sociais 

 

Unidade 2.  A Procura da Mente – Qual a especificidade da Psicologia? 

 

Tema V. Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia: 

      

Objeto da Psicologia 

     Conceitos estruturadores de diferentes conceções do homem 

 

Caracterização da prova 

No quadro abaixo, apresenta-se a tipologia, o número de itens e a respetiva cotação. 
 

Tipologia Número de Itens Cotação 

GRUPO I - Itens de escolha múltipla 10 3X10= 30 pontos 

GRUPO II 
Itens de construção Resposta curta e objetiva 6 20 X6= 120 pontos 

 
GRUPO III 

Item de construção 

Resposta extensa e orientada 1 50 X1= 50 pontos 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta.  

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

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.  

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. 

Itens de CONSTRUÇÃO: 

A falta de objetividade nas respostas pode determinar a desvalorização das mesmas. 

Cada resposta será classificada tendo em atenção o domínio expresso dos seguintes itens 

que formam, no seu todo, a correção da prova: 

• Domínio dos conteúdos em causa e do vocabulário da disciplina. 

• Capacidade de interpretação dos documentos utilizados no enunciado. 

• Objetividade e capacidade de síntese / estruturação da resposta /correção ortográfica. 

• Abordagem reflexiva e crítica das questões. 

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

Se a resposta contiver informação que exceda o solicitado, só são considerados os 

elementos que satisfaçam o que é pedido. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta 

que surgir em primeiro lugar. 
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