
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informação-Prova  

Prova Escrita de Equivalência à Frequência de Psicologia B 

12.º Ano de Escolaridade/2020 

Código da Prova:340 / 1.ª Fase                                                     Páginas:2 

 

 

1. Objeto de avaliação 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Psicologia B, com o código 340, 

a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos 

pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, 

e pelo Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março de 2020. 

 

2. Caracterização da prova 

Na prova de equivalência à frequência de Psicologia B será avaliada a aprendizagem referente a 

uma Unidade do Programa de Psicologia B: A Unidade 1 – A Entrada na Vida. 

 

A valorização relativa dos diferentes temas e conteúdos é a que a seguir se indica: 

A)  A especificidade do ser humano do ponto de vista dos fatores genéticos, cerebrais e culturais:  

1) Conceitos chave: ADN, cromossomas, genes, genótipo, fenótipo, filogénese, 

ontogénese, programa aberto e fechado, neotenia. 

2) Elementos estruturais e funcionais do sistema nervoso humano; funcionamento global 

do cérebro humano. 

3) Socialização, cultura e padrões culturais no comportamento humano. 

 

B)  A especificidade do ser humano do ponto de vista dos processos mentais: 

1) Processos cognitivos: aprendizagem e memória. 

2) Processos emocionais. 

 

C)  A especificidade do ser humano do ponto de vista social: 

1) As relações precoces. 

2) As relações interpessoais: processos de cognição social, processos de influência entre os 

indivíduos e processos de relação entre os indivíduos e os grupos. 

 

 

 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das  Minas 
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3. Critérios de Classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais das provas 

nacionais 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. 

3.1. Itens de seleção 

Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas.  

 

3.2. Itens de construção 

Nos itens de resposta restrita, a cotação só é atribuída às respostas corretas. Podem ser atribuídas 

pontuações a respostas parcialmente corretas, se de acordo com os critérios de classificação. 

Nos itens de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

 

     3.3.     Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia dos Itens 
Número 

de itens 
Cotação por item (pontos) 

Itens de Seleção  Escolha múltipla 12 5 

Itens de Construção 

 Resposta restrita 4 20 

 Resposta extensa 2 30 

 

  

4. Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. 

O aluno realiza a prova na folha normalizada. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração da Prova 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
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