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Introdução 
 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência 
à frequência da disciplina de Psicologia B (12º ano) do ensino secundário, a 
realizar em 2022 pelos alunos abrangidos pelos planos de estudo constantes do 
Decreto-Lei n.º55/2018, de 6 de julho.  
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 
legislação e dos documentos curriculares em vigor.  
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
 

• Objeto de avaliação; 

• Material; 

• Características e estrutura;  

• Critérios de classificação; 

• Duração. 
 
 

1. Objeto de avaliação 
 
 A prova a que esta informação se refere incide sobre os conhecimentos e 
competências enunciadas nos documentos curriculares em vigor, tendo por 
referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

 
2. Material 

 
O examinando pode apenas 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.  
 
 Características e estrutura  
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Característica da prova: Escrita. 
A prova é constituída por três grupos de itens. 
 
 
O GRUPO I  
- inclui quinze itens de escolha múltipla. 
Testa objetivos de conhecimento, compreensão e de análise. 
Tem a cotação de 60 pontos, (15 questões x 4 pontos). 
 
O GRUPO II 
- inclui três itens de resposta curta, objetiva mas completa. 
Testa objetivos de conhecimento, compreensão e relação. 
Tem a cotação de 90 pontos, (3 questões x 30 pontos). 
 
O GRUPO III 
- inclui um item de resposta extensa e orientada. 
Testa objetivos de análise, de síntese numa perspetiva reflexiva. 
Tem a cotação de 50 pontos,(1 questão x 50 pontos). 
 
 

4. Critérios de classificação 
 
De acordo com a especificidade de cada um dos itens dos GRUPO I, II, III, serão 
tidos em conta na classificação, os seguintes critérios: 
 
1. Adequação das respostas às questões; 
2. Mobilização dos conhecimentos adquiridos para fundamentar as ideias 
expressas; 
3. Capacidade de compreensão, análise e síntese; 
4. Utilização de conceitos específicos da disciplina de Psicologia; 
5. Correção e qualidade da expressão escrita tanto a nível ortográfico como de 
construção sintática e semântica. 
 

 
5. Duração 

 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 

 

 

 


