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Informação - Prova de Equivalência à Frequência  
PSICOLOGIA B                                                                                                                    2022 

Prova 340 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.º ano de Escolaridade (Despacho normativo n.º 7-A/2022 de 24 de março) 
 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência   da 

disciplina de Psicologia B . 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados 

nas Aprendizagens Essenciais de Psicologia B do 12.º ano. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspectos relativos à prova de equivalência à 

frequência: 

● Objeto de avaliação; 

● Caracterização da prova; 

● Critérios gerais de classificação; 

● Material; 

● Duração. 

 

Objeto de avaliação 

Tema 1: Antes de mim - Compreender a especificidade do ser humano do ponto de vista dos 

factores biológicos, cerebrais e culturais. 

Tema 2: Eu - Compreender a especificidade do ser humano do ponto de vista dos processos 

mentais. 

Tema 3: Eu com os outros - Compreender a especificidade do ser humano do ponto de vista social. 

Tema 4: Eu nos contextos - Compreender a especificidade do ser humano do ponto de vista dos 

contextos de vida. 

Tema 5: Problemas e conceitos teóricos estruturantes da psicologia - Compreender a 

especificidade da psicologia do ponto de vista dos problemas e conceitos teóricos que a 

estruturam. 

Tema 6: A psicologia aplicada - Compreender a especificidade da psicologia do ponto de vista da 

intervenção social dos psicólogos. 
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Caracterização da prova 

1 grupo de escolha múltipla.                                                                      60 pontos 

1 grupo com questões de aplicação de conceitos.                         50 pontos 

1 grupo de questões de resposta curta e orientada                              50 pontos 

1 grupo de desenvolvimento                                                                     40 pontos 
 

Critérios gerais de classificação 

De acordo com o tipo de questão formulada, na sua avaliação serão tidos em conta os seguintes 

aspectos:  

- Adequação dos conteúdos explanados às questões formuladas;  

- Correção científica: compreensão científica em termos de conceptualidade e contextualização;  

- Análise e interpretação dos Textos / documentos:  

- Correção na expressão escrita.  

Não serão cotadas integralmente as questões que apresentem as seguintes situações:  

- Respostas parcialmente incorretas;  

- Respostas incompletas;  

- Falta de clareza nas justificações.  

- Incorreção ou falta de indicação do número da questão;  

- Redação deficiente que impeça ou limite a compreensão da resposta.  

-Todas as respostas devem ser escritas na folha de respostas. 
 

Material 

Caneta preta ou azul.  

Não é permitida a utilização de corretor. 
 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

Aprovada pelo Conselho Pedagógico a 04 de maio de 2022 

Afixada e publicada no site do agrupamento a 05 de maio de 2022 

 

 

 


