Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão
INFORMAÇÃO
PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
DO ENSINO SECUNDÁRIO
(conforme o disposto no artigo 22.º do Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março de 2022)

Ano letivo: 2021/22
DISCIPLINA DE PSICOLOGIA B - Código 340

1.

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova de exame tem como referência o Programa da disciplina de Psicologia B e permite avaliar as
competências e as aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita, sem componente oral, com
a duração de 90 minutos.
Conteúdos a incluir na prova:
TEMA 1. Processos biológicos
Conceitos estruturantes: filogénese e ontogénese, epigénese e neotenia
TEMA 2. Processos mentais
Conceitos estruturantes: cognição, emoção e mente
TEMA 3. Processos sociais
Conceitos estruturantes: socialização, influência, conflito e resiliência
TEMA 4. Perspetivas do desenvolvimento humano
Conceito estruturante: desenvolvimento humano
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2.

CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA

Os alunos não respondem no enunciado. As respostas são registadas em folha própria do
estabelecimento de ensino.
A prova é cotada para 200 pontos. O teste apresenta três grupos de itens. A sequência dos itens pode não
corresponder à sequência da apresentação dos temas no Programa. A tipologia de itens, o número de
itens e a cotação por item apresentam-se no quadro seguinte.
Distribuição da Cotação
Tipologia dos itens

Nº de itens

Pontuação
por item

10

(10 X 5 = 50 pontos)

4

(4 X 25 = 100pontos)

1

(1 X 50 = 50 pontos)

Grupo I
(Obrigatório)
Questões de escolha múltipla
Grupo II
(Obrigatório)
Questões de resposta restrita
Grupo III
(Obrigatório)
Questão de resposta extensa
Total:

3.

200 pontos

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

No grupo I será atribuída a cotação zero aos itens em que apresente:
 mais do que uma opção (ainda que nelas esteja incluída a opção correta);
 o número e/ou a letra ilegíveis.
Os Grupos II e III serão avaliados segundo a adequação das respostas às questões, o domínio dos
conteúdos, a aplicação adequada dos conceitos e a correta elaboração do texto escrito.

4.

DURAÇÃO

O exame tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite d e
tempo.

5.

MATERIAL A UTILIZAR

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul
ou preta. Não é permitido o uso de corretor.
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