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

Psicologia B, a realizar em 2019, nomeadamente: 

 Objeto da avaliação 

 Caraterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 
 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa de Psicologia B em vigor. 

A prova incide, exclusivamente, sobre os conteúdos contidos na informação prova de 

equivalência à frequência e os conceitos estruturantes dos temas que integram o programa de 

Psicologia B: 
 

Conteúdos: 

 

Unidade 1 

 

Tema 1  

Antes de Mim 

 

1 – A genética; 

2 – O cérebro; 

3 – A cultura. 

 

Tema 2 

Eu 

 

1 – A cognição; 

2 – A emoção; 

3 – A conação; 

4 – A mente. 

 

Tema 3 

Eu com os Outros 

 

 

1 – As relações precoces; 

2 – As relações interpessoais. 

 



Tema 4 

Eu nos Contextos 

 

1 – Eu nos contextos. 

 

Unidade 2 

 

Tema 5 

Problemas e Conceitos teóricos Estruturadores da Psicologia 

 

1 – Os grandes autores da História da Psicologia 

 

Tema 6 

A Psicologia Aplicada 

 

1- A Psicologia aplicada em Portugal. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova tem uma única versão. 

A prova apresenta três grupos de itens. 

A prova é cotada para 200 pontos. 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

 

 

A tipologia de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro I. 

 

Quadro I – Tipologia número de Itens e respetiva cotação 

 

Tipologia de Itens Número de Itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de construção 

 Resposta curta 

 Resposta restrita 

 Resposta extensa 

 

5 

2 

1 

 

Entre 7 e 15 pontos 

Entre 20 e 30 pontos 

Entre 30 a 45 pontos 

Itens de seleção 

 Resposta de escolha 

múltipla 

4 20 pontos 

 

 

As cotações por grupo de itens apresentam-se no quadro II 

 

Quadro II – Cotações 

I II III 

20 135 45 

 

 

 

 



MATERIAL 

 

Os examinandos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino. 

 

 

DURAÇÃO 

 

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

tempo. 

 

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, 

previsto na grelha de classificação. 

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

zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, 

esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é 

considerada equivalente à indicação da letra correspondente. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

As respostas aos itens de construção que apresentem pontos de vista diferentes dos mencionados 

nos critérios específicos de classificação e/ou que não utilizem uma terminologia igual à 

utilizada nos critérios específicos de classificação devem ser classificadas se o seu conteúdo for 

considerado cientificamente válido e estiver adequado ao solicitado. Nestes casos, as respostas 

devem ser classificadas segundo procedimentos análogos aos previstos nos descritores 

apresentados. 

Nos itens que apresentem critérios específicos de classificação organizados por níveis de 

desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, uma única pontuação. No caso de, 

ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a 

atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. É 

classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

Resposta curta 

Nos itens de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só 

são considerados, para efeitos de classificação, os elementos que satisfaçam o que é pedido, 

segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta, mesmo que os elementos em excesso 

estejam corretos. Os critérios de classificação dos itens de resposta curta podem apresentar-se 

organizados por níveis de desempenho. 

Resposta orientada 

Os critérios de classificação dos itens de resposta orientada apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho, em função do conteúdo ser considerado cientificamente válido e estiver 

adequado ao solicitado. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. É 



classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho no 

domínio específico da disciplina. 

Resposta extensa 

Nos itens de resposta extensa que implica a produção de um texto, a classificação a atribuir 

traduz a avaliação simultânea do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio 

da comunicação escrita em língua portuguesa. Realizando-se esta última de acordo com os 

níveis a seguir descritos 

 


