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2017

12.º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo Nº1-A/2017, artigo

23º)

O presente documento divulga informação relativa às provas de exame de equivalência à
frequência do ensino secundário da disciplina de Psicologia B —— a realizar em 2017:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação
Objetivos
A prova tem por referência o Programa de Psicologia B que e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada,
nomeadamente:
Conteúdos
Unidade I - A ENTRADA NA VIDA
Tema 1. Antes de Mim
A genética, o cérebro e a cultura
Tema 2. Eu
A mente e os processos mentais
Tema 3. Eu com os Outros
As relações precoces
Relações interpessoais.
Tema 4. Eu nos Contextos
O modelo ecológico do desenvolvimento

Objetivos
Compreender a especificidade do ser
humano do ponto de vista dos factores
biológicos, cerebrais e culturais.
Compreender a especificidade do ser
humano do ponto de vista dos processos
mentais.
Compreender a especificidade do ser
humano do ponto de vista social.
Compreender a especificidade do ser
humano do ponto de vista dos contextos
de vida.

Unidade II A PROCURA DA MENTE
Tema 5. Problemas e conceitos teóricos
estruturadores da Psicologia

Compreender a especificidade da
Psicologia do ponto de vista dos
problemas e conceitos teóricos que a
estruturam.

Tema 6. A Psicologia Aplicada
Compreender a especificidade da
Psicologia do ponto de vista da
intervenção social dos psicólogos.
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Caracterização da prova
A prova tem duas versões (Versão 1 e Versão 2).
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou à sequência das
unidades letivas do Programa ou à sequência dos seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos
temas/unidades letivas do Programa.
A prova é cotada para 200 pontos.
A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 1.
Quadro 1 — Tipologia, número de itens e cotação

TIPOLOGIA DE ITENS

Número de
itens

Escolha múltipla

Cotação por
item
(em pontos)
5

Itens de seleção
16
Associação

Itens de construção

5

Resposta restrita e
objetiva

20
5

Resposta de extensa
e orientada

40

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.

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.
Psicologia B Prova 340 2/3

A ausência de indicação inequívoca da versão (Versão 1 ou Versão 2) implica a
classificação com zero pontos das respostas aos itens de seleção.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.
No presente ano letivo, na classificação das provas, continuarão a ser consideradas corretas
as grafias que seguirem o que se encontra previsto quer no Acordo Ortográfico de 1945,
quer no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor), mesmo quando se utilizem as
duas grafias numa mesma prova.

Itens de seleção
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que
apresentem de forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são
classificadas com zero pontos.
Nos itens de associação, são atribuídas pontuações às respostas , total ou parcialmente
corretas, de acordo com os critérios específicos.
Itens de construção
Nos itens de resposta restrita e objetiva e de resposta de extensa e orientada, os critérios de
classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de
desempenho corresponde uma dada pontuação.
Nestes itens, que envolvem a produção de um texto, a classificação das respostas tem em
conta a clareza e a sequência lógica das ideias.
A versão integral dos critérios gerais de classificação será publicada antes da realização da
prova, em simultâneo com as instruções de realização.
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