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 PROVA 340 / 2 págs. 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 PSICOLOGIA B – 12.º Ano 

 
Duração da prova: 90 minutos                                                                    1ª FASE / 2ª FASE  

Ano: 2014-2015  

 

 

 1.- OBJECTIVOS E CONTEÚDOS 

        Os objetivos e conteúdos a avaliar nesta prova de equivalência à frequência são os 

que constam do respetivo programa desta disciplina que contempla duas unidades, 

cada uma delas dividida em vários temas. 

 
 1ª → 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: relações precoces e relações interpessoais.  

Tema 4- Eu nos contextos: o modelo ecológico do desenvolvimento. 

 

 2ª → A Procura da Mente.  

Tema 5- Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia.  

Tema 6- A Psicologia aplicada. 

 

 2.- ESTRUTURA, TIPOS DE ITENS E COTAÇÃO DA PROVA 

 
 A prova é constituída por três grupos de itens. O Grupo I é constituído por 5 itens. O 

Grupo II é constituído por 6 itens. O Grupo III é constituído por um único item.  

A prova contém os seguintes tipos de itens: 

 

 O Grupo I é constituído por dez itens de escolha múltipla e testa objetivos de 

conhecimento, de compreensão e de análise. Cada item apresenta quatro alternativas, 

identificadas com as letras A, B, C e D. O examinando deverá selecionar a resposta 

correta e escrever na sua folha de respostas, de forma inequívoca, a letra 

correspondente. 
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O Grupo II é constituído por seis itens de resposta curta e objetiva e testa objetivos de 

conhecimentos e de compreensão. Cada item compreende uma instrução específica 

introduzida por uma ideia que enquadra a temática em causa.  

 

O Grupo III é constituído por um item de resposta extensa e orientada e testa objetivos 

de análise e de síntese. Este item compreende o desenvolvimento de um tema.  

A cotação total da prova é de 200 pontos, distribuídos da seguinte forma.  

 

- O Grupo I tem o valor total de 30 pontos. A cada item corretamente respondido será 

atribuída uma cotação de 6 pontos.  

- O Grupo II tem o valor de 120 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% (4 pontos) serão atribuídos à forma como a resposta 

estiver estruturada: clareza e sequência lógica das ideias. 

- O Grupo III tem o valor total de 50 pontos, sendo que 80% da cotação (40 pontos) serão 

atribuídos aos conteúdos programáticos expressos e 20% (10 pontos) serão atribuídos 

à forma como a resposta estiver estruturada: clareza e sequência lógica das ideias. 

3.- MATERIAL A UTILIZAR  

 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica 

de tinta azul ou preta.  

Não é permitido o uso de lápis, de esferográfica-lápis nem de corretor. 

4.- DURAÇÃO DA PROVA  

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


