
  

Informação-prova 

 

Prova de Equivalência à Frequência de 

Psicologia B 
Ensino Secundário 

Código de prova: 340 2021 

 

 

Página 1 de 3 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DA MEALHADA 

 

  

Introdução 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame de equivalência à 

frequência do ensino secundário da disciplina de Psicologia B, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

Objeto de avaliação; 

Caracterização da prova; 

Critérios de classificação; 

Material; 

Duração. 

 

 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Psicologia B para o 12º ano e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

 

 
2. Caracterização da prova 

 

A prova está organizada por grupos de itens. 

Os itens/grupos de itens da prova podem ter como suporte um ou mais documentos. 

Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que 

uma unidade do Programa.  

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades do Programa.  

A prova é cotada para 200 pontos. 
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Estrutura: A prova é constituída por três grupos de itens. 

O GRUPO I testa objetivos de conhecimento, de compreensão e de análise; inclui 8 itens de 

escolha múltipla. 

O GRUPO II testa objetivos de conhecimento, de análise; inclui 5 itens de resposta curta e 

objetiva. 

O GRUPO III testa objetivos de conhecimento, de análise e de síntese; inclui 1 item de 

resposta extensa e orientada. 

 

COTAÇÕES 

 

GRUPO I: 

8X5 pontos=40 pontos 

GRUPO II: 

5X25 pontos=125 pontos 

GRUPO III: 

1x35 pontos = 35 pontos 

 

TOTAL: 200 PONTOS 

 

3. Critérios de classificação 

 

 

No GRUPO I: 

 

- Em cada item se o examinando apresentar mais do que uma opção, ou se o número do 

item e ou a letra da sua opção forem ilegíveis, a cotação da resposta será zero; 

- Se o examinando, em vez de indicar a letra/número da alternativa, transcrever o texto 

da opção que considera correta, esta deverá ser classificada da mesma forma. 

- São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada uma opção 

incorreta; 

- Não há lugar a classificações intermédias. 
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Nos GRUPOS II e III: 

 

- Cada resposta será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

- 90% da pontuação serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos; 

- 10% da pontuação serão atribuídos à forma como a resposta está estruturada:  
 
       - clareza e sequência lógica das ideias; 
       - correção ortográfica; 
       - estrutura frásica correta. 
 
- Nas situações em que o conteúdo da resposta esteja incorreto, a forma não será 
classificada. 
 - Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

-Se o examinando responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser 

considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 

-Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos 

considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a 

identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero 

pontos. 

 

 

 

4. 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. 

 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 


