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O presente documento divulga informação relativa à prova final a nível de escola do Ensino Secundário da
disciplina de Psicologia B, a realizar em 2018, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Critérios gerais de classificação

•

Material

•

Duração

Objeto de avaliação
A Prova tem por referência o Programa de Psicologia B, nomeadamente, os seus objetivos gerais e específicos,
cuja consecução é passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
A Prova permite avaliar o desempenho do examinando no que respeita às competências que decorrem daqueles
objetivos, bem como, no que respeita ao domínio dos conteúdos a eles associados, e que igualmente constam
do Programa da disciplina de Psicologia B do Ensino Secundário.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 200 pontos.
A prova, que tem uma só versão, apresenta três grupos de itens:
- itens de seleção – de escolha múltipla
- itens de construção – de resposta curta
- itens de construção – de resposta extensa
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Valorização dos conteúdos – Estrutura / tipologia da Prova
O Programa em vigor prevê uma uniformização dos valores a atribuir aos diferentes Temas/conteúdos, pelo
que, indica que os mesmos se devem estruturar, na prova, de acordo com a seguinte disposição:

TEMAS
Unidades Programáticas
Tema 1 – Antes de mim

Grupos

Grupo I

Grupo II

Tema 4 – Eu nos contextos
Tema 5 – Problemas e conceitos
estruturantes da Psicologia.

Cotações (em pontos)
TOTAL-200 Pontos

Tema 2 – Eu - Os processos mentais
Tema 3 – Eu com os outros

Estrutura

Grupo III

10 questões de escolha múltipla
2 questões por tema
5 questões de resposta curta
1 questão por tema
1 questão de resposta longa e
orientada sobre qualquer um dos 5
temas

40 pontos
10x4=40
100 pontos
5x20=100
60 pontos
1x60=60

Critérios gerais de classificação
Nos itens de resposta fechada de escolha múltipla, é atribuída cotação total a cada resposta correta.
As respostas incorretas serão cotadas com zero pontos
É atribuída classificação de zero pontos aos itens em que o examinando apresente:
- mais do que uma opção ( ainda que esteja incluída a opção correta)
- o número e / ou letra ilegível.
Nos itens de resposta fechada curta, (grupo II), assim como, na questão de resposta aberta, (grupo III) caso a
resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só serão considerados para efeito de classificação os
elementos que satisfaçam o que é pedido, segundo a ordem pela qual são apresentados na resposta. Porém, se
os elementos referidos revelarem uma contradição entre si, a cotação a atribuir é zero pontos.
Quando o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez e não eliminar inequivocamente a(s)
resposta(s) que não devem ser classificada(s), é classificada a resposta que surge em primeiro lugar.

Material
O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova de equivalência à frequência da disciplina de Psicologia B é uma prova escrita que tem a duração de 90
minutos
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