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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 05 de julho.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do
programa da disciplina de Psicologia B.

2. Objeto da avaliação
Conteúdos
 Antes de Mim – A genética, o cérebro e a cultura
 Eu com os outros – As relações precoces e as relações interpessoais
 Eu – A mente e a integração das dimensões cognitiva, emocional e conativa
 Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia
 A Psicologia aplicada em Portugal

3. Características e estrutura
A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2).
A prova está organizada por grupos de itens.
A sequência dos itens na prova pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no
programa na disciplina de Psicologia B.
Tipologia, número de itens e cotação


Grupo I
15 Questões de escolha múltipla - Cada questão - 4 pontos
Total 60 Pontos



Grupo II
5 Questões de resposta curta e objetiva - Cada questão -20 Pontos
Total 100 Pontos



Grupo III
1 Questão de resposta extensa e orientada - Uma questão - 40 Pontos
Total da Prova: 200 Pontos

4. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de classificação
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. A ausência de indicação
inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a classificação com zero pontos de todas as
respostas aos itens de seleção.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos.
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Grupo I
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.
Grupo II e III
Cada resposta será avaliada de acordo com os seguintes critérios:
- 80% da pontuação serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos;
- 20 % da pontuação serão atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e
sequência lógica das ideias.
Nas situações em que o conteúdo da resposta esteja incorreto, a forma não deve ser classificada.

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 de corretor.

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