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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

PSICOLOGIA B
Prova 340

2020
1.ª e 2.ª fases

12ºano
O presente documento divulga informação relativa à Prova final da disciplina de Psicologia B do 12º ano de
escolaridade, a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração
OBJETO DE AVALIAÇÃO
Os conteúdos da prova são os que constam do programa de Psicologia B, encontrando–se distribuídos, por
cada grupo de itens, de acordo com os seguintes conteúdos programáticos:
Unidade 1. A Entrada na Vida
Tema 1. Antes de mim: A genética, o cérebro e a cultura.
Tema 2. Eu: Cognição, Emoção, Conação e a Mente.
Tema 3. Eu com os outros: as relações precoces e as relações interpessoais.
Tema 4. Eu nos contextos: o modelo ecológico do desenvolvimento.
Unidade 2. A Procura da Mente
Tema 5: Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia: do mentalismo do século XIX
ao mentalismo do século XXI.
Tema 6. A Psicologia Aplicada: a Psicologia aplicada em Portugal.
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
Modalidade da Prova: Escrita
A prova é constituída por três grupos, o Grupo I é composto por doze perguntas de escolha múltipla; Grupo
II é composto por cinco questões de resposta curta e objetiva; Grupo III é composto por uma pergunta de
resposta extensa e orientada repartida em duas alíneas.
A cotação total da prova é de 200 pontos, distribuídos da seguinte forma:
O Grupo I tem o valor total de 48 pontos. A cada item corretamente respondido será atribuída uma
cotação de 4 pontos; resposta incorreta será atribuída a cotação de 0 pontos e a ausência de resposta será
assinalada com (-) traço.
O Grupo II tem o valor total de 100 pontos. A resposta a cada item tem o valor total de 20 pontos, sendo
que 80% da cotação (16 pontos) serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos e 20% da cotação
(4 pontos) serão atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada.
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O Grupo III tem o valor total de 52 pontos, sendo que 80% da cotação (42 pontos) serão atribuídos aos
conteúdos programáticos expressos e 20% da cotação (10 pontos) serão atribuídos à forma como a
resposta estiver estruturada.
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
a)
b)
c)
d)
e)

Usar a terminologia científica correta.
Adequar as respostas às questões formuladas.
Clareza e coerência lógica das ideias.
Rigor concetual.
Correção da linguagem escrita.

MATERIAL AUTORIZADO:
Material de escrita (caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta).
Não é permitida a circulação de material entre os alunos nem uso de corretor.
DURAÇÃO DA PROVA:
90 minutos.
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