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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março 

 
  

Disciplina: Psicologia B Código: 340 

 
 

Ensino Secundário 2021 

Duração da Prova: 90 minutos Tipo de Prova: Escrita   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 12º. ano de escolaridade 

do Ensino Secundário da disciplina de Psicologia B, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

• Material  

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

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 

As relações precoces e interpessoais 

TEMA 4. EU NOS CONTEXTOS 

O modelo ecológico do desenvolvimento 

TEMA 5. PROBLEMAS E CONCEITOS TEÓRICOS ESTRUTURADORES DA PSICOLOGIA 

Do mentalismo do século XIX ao mentalismo do século XXI 

TEMA 6. A PSICOLOGIA APLICADA EM PORTUGAL 

Níveis e áreas de intervenção              

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A Prova é constituída por três grupos: 

GRUPO I – 20 questões de escolha múltipla. 

Cada questão tem a cotação de 3 pontos.  
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Total do grupo I – 60 pontos  

GRUPO II – 6 questões de resposta curta e objetiva. 

Cada questão tem a cotação de 15 pontos. 

Total do grupo II – 90 pontos 

GRUPO III – 1 questão de resposta extensa e orientada. 

Esta questão tem a cotação de 50 pontos. 

Total do grupo III – 50 pontos 

 

No GRUPO I: em cada item, se o examinando apresentar mais do que uma opção ou se o número do item e/ou letra 

da alternativa forem ilegíveis, a cotação atribuída será zero. 

Nos GRUPOS II e III: 

– 80% da pontuação serão atribuídos aos conteúdos programáticos expressos; 

– 20% da pontuação serão atribuídos à forma como a resposta estiver estruturada (clareza e sequência lógica das 

ideias). 

O aluno pode recorrer a exemplos na estruturação das suas respostas, não sendo o seu uso fator de beneficiação ou 

penalização. 

Nas situações em que o conteúdo esteja incorreto, a forma não será classificada.                                           

A cotação total da prova é de 200 pontos 

 

MATERIAL

Pode utilizar apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

 

DURAÇÃO

90 minutos 

 

 

  


