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                                    Informação – Prova de Equivalência à Frequência 

 

Ano letivo 2020/21 

 

                                         Prova Escrita de Psicologia B                      Código da Prova: 340   

 

12 º Ano de Escolaridade  (Despacho Normativo n.º 3-A/2019) 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A Prova de Equivalência à Frequência tem por referência o programa em vigor para efeitos de 

avaliação sumativa externa das aprendizagens na disciplina de Psicologia B. A avaliação sumativa 

externa, realizada através de uma prova escrita de duração limitada, só permite avaliar parte dos 

conhecimentos e das competências enunciados no programa. A prova permite avaliar as 

competências, em articulação com os conteúdos, com os conceitos transversais e com os conceitos 

específicos nucleares enunciados no programa.  

 

2. Características e estrutura 

 Relativamente aos conteúdos previstos no Programa da disciplina, o teste integra itens sobre os 

conteúdos do Tema 1, Tema 2, Tema 4 e Tema 5, conforme está especificado no quadro 1. 

 O teste está organizado por grupos de itens.  

 A valorização relativa dos conteúdos é a que se apresenta no quadro seguinte: 

 

Quadro 1 Valorização dos conteúdos no teste 

Conteúdos Valorização 

 

Tema 1: Antes de mim 

 

10 Pontos 

 

Tema 2: Eu com os outros 

 

80 Pontos 

 

Tema 4: Eu 

 

90 Pontos 

 

Tema 5: Problemas e conceitos teóricos estruturantes da Psicologia 

 

 

20 pontos 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Escolha múltipla 6 6x5 = 30 

Resposta curta e objetiva  6     6x20 =120 

Resposta extensa e orientada 1 1x50= 50 

 

 

3. Critérios gerais de classificação 

80% da pontuação serão atribuídos aos conteúdos programáticos. 

20% da pontuação serão atribuídos à forma como a resposta está estruturada: clareza lógica dos 

argumentos, correção da expressão escrita. 

Os itens de resposta múltipla são excepção a estes critérios, pois neste caso a pontuação será 

atribuída tendo em conta apenas os conteúdos programáticos. 

 

4. Material 

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

azul ou preta. Não é permitido usar corretor 

 

5. Duração 

A Prova de Equivalência à Frequência terá a duração de 90 m. 

  

 

 

 

  

 


