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Tipo de Prova: Escrita

12º Ano de Escolaridade
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 12º ano da
disciplina de Psicologia B, a realizar em 2021, nomeadamente:







Objeto de avaliação
Caraterísticas e estrutura da prova
Critérios gerais de classificação
Duração
Material autorizado

OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Psicologia B para o 12.º ano e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa
prova escrita de duração limitada.

CARATERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA

Quadro 1 — Distribuição da cotação

Prova 340

TEMA

COTAÇÃO (%)

Processos biológicos
Processos mentais
Processos sociais
Perspetivas do desenvolvimento humano

25%
25%
25%
25%
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Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação

Número de itens

Cotação por
item
(em pontos)

Escolha múltipla
Resposta restrita

10

5

5

20

Resposta extensa

1

50

Tipologia de itens

Itens de seleção
Itens de construção

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
apresentados para cada item.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Na resposta aos itens de resposta restrita e aos itens de resposta extensa, a classificação a atribuir traduz
a avaliação do desempenho no domínio específico da disciplina e no domínio da comunicação escrita em
língua portuguesa.
Nos Itens de seleção (escolha múltipla) a cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem
de forma inequívoca a única opção correta. Serão classificadas com zero pontos as respostas em que seja
assinalada uma opção incorreta ou mais do que uma opção.

DURAÇÃO
90 MINUTOS
MATERIAL
Como material de escrita, apenas pode ser usada 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.
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