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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

PSICOLOGIA B 2022 
 

Prova 340 

Ensino Secundário 
 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do Ensino 

Secundário da disciplina de Psicologia B, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

• TIPOLOGIA DA PROVA: ESCRITA 

 

a) OBJETO DE AVALIAÇÃO 

São objeto de avaliação os temas e respetivos conteúdos constantes do documento curricular de 

referência designado por Aprendizagens Essenciais do Ensino Secundário - Psicologia B (em vigor de 

acordo com o previsto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho). 

 

b) CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova está organizada por grupos de itens.  

A valorização relativa dos conteúdos é a que se apresenta no Quadro 1. 

     A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

 

QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS NA PROVA 

Temas  Conceitos Estruturantes Cotação 

(em pontos) 

TEMA 1.   

PROCESSOS BIOLÓGICOS 

 

Filogénese e ontogénese, epigénese e 

neotenia 
40 a 50 

TEMA 2.  

PROCESSOS MENTAIS  

  

Cognição, emoção e mente 40 a 50 

TEMA 3.  

PROCESSOS SOCIAIS   

Socialização, influência, conflito e 

resiliência 
40 a 50 

TEMA 4.  

PERSPECTIVAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (Perspetivas Estruturantes: 

Evolucionismo; Psicanalíticas; 

Behavioristas; Humanistas; 

Maturacionistas; Psicossociais; 

Cognitivistas e Construcionistas; 

Etológicas; Bioecológica; Life-span). 

 

O desenvolvimento humano 40 a 50 

  

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
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QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

 
Tipologia de itens 

 
Número 
de itens 

 
Cotação por item 

(em pontos) 

 
ITENS DE SELEÇÃO 

 
Escolha múltipla 

 
10 a 20 

 
5  

 
 
ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 

 
Resposta curta 

 
2 a 8 

 
10 a 20 

 
Resposta extensa 

 
1 a 2 

 
30 a 40 

 

 

c) 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 e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

 

ITENS DE SELEÇÃO  

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO  

RESPOSTA CURTA E OBJETIVA 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É 

classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

RESPOSTA RESTRITA E RESPOSTA EXTENSA  

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-se organizados 

por níveis de desempenho. Nos itens de resposta extensa que impliquem a produção de um texto, 

a classificação a atribuir traduz a avaliação simultânea das competências específicas da disciplina 

e das competências de comunicação escrita em língua portuguesa. Esta valorização corresponde a 

cerca de 10% da cotação do item. No caso de a resposta não atingir o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina, não é classificado o desempenho no domínio da comunicação 

escrita em língua portuguesa. 

A avaliação das competências específicas da disciplina decorre da verificação de uma articulada e 

coerente apresentação dos conteúdos relevantes, da utilização correta da terminologia da 

disciplina e da interpretação adequada dos documentos apresentados. 
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d) MATERIAL 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo 

oficial). Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. Não é permitido o uso de corretor 

 

e) DURAÇÃO 

 A prova tem a duração de 90 minutos.  

 


