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PSICOLOGIA B
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Prova 340

12º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame final nacional do ensino
secundário/exame a nível de escola/prova de equivalência à frequência da disciplina de PSICOLOGIA B,
a realizar em 2022, nomeadamente:

Objeto de avaliação
A prova tem como referencial base as Aprendizagens Essenciais que constituem o plano curricular da
disciplina, devendo ainda contemplar a avaliação da capacidade de mobilização e integração dos
saberes disciplinares, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade.

Características e estrutura
A prova inclui conjuntos de itens que têm como suporte informações que podem ser fornecidas sob a
forma de textos e é dividida em três grupos. O primeiro grupo é composto por 15 questões de escolha
múltipla; o segundo grupo por 5 questões de resposta curta e objetiva; o terceiro grupo é composto por
um tema de desenvolvimento.

A estrutura da prova escrita é retratada na seguinte tabela:
Grupos

Cotações (em pontos)

I

60 pontos

II

100 pontos

III

40 pontos

Total………………………………………………………………………………… 200 pontos

Critérios gerais de classificação
A prova será classificada tendo por base os seguintes domínios: análise e interpretação,
problematização e conceptualização, argumentação e crítica.
A cotação da prova escrita é expressa numa escala de 0 a 200 pontos.
As classificações a atribuir a cada item são obrigatoriamente: um número inteiro de pontos; um dos
valores apresentados nos respetivos critérios específicos de classificação.
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Todas as respostas dadas devem estar legíveis e devidamente referenciadas de uma forma que permita
a sua identificação inequívoca. Caso contrário, é atribuída a cotação de zero pontos à (s) resposta (s)
em causa.
Se o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez, deve eliminar, clara e
inequivocamente, a(s) resposta(s) que considerar incorreta(s).
Nos itens de resposta aberta, os critérios de classificação estão organizados por níveis de desempenho.
O enquadramento das respostas num determinado nível de desempenho contempla aspetos relativos
aos conteúdos, à organização lógico-temática e à utilização de linguagem científica expressos nos
critérios específicos.

Neste tipo de itens, se a resposta incluir tópicos excedentes relativamente aos pedidos, deverá ser
atribuída a cotação prevista desde que o examinando aborde os estipulados, e os excedentes não os
contrariem. No caso da resposta apresentar contradição entre tópicos excedentes e tópicos estipulados,
não será atribuída qualquer cotação a estes últimos.

Nos itens de escolha múltipla, é atribuída a cotação total à resposta correta, sendo as respostas
incorretas (que incluem as que apresentam mais do que uma opção) cotadas com zero pontos.
Nos itens fechados de resposta curta, caso a resposta contenha elementos que excedam o solicitado, só
são 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 de zero pontos.

Duração
A prova será realizada em 90 minutos.

Material autorizado
O examinando 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.
Não é permitido o uso de corretor.
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