Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul – 161780
Escola‐sede: Escola Secundária de São Pedro do Sul
INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
ENSINO SECUNDÁRIO
ANO LETIVO: 2017/2018
1 ª / 2ª Fase
CÓDIGO DA PROVA: 340
DISCIPLINA: PSICOLOGIA B
ESCOLA DE REALIZAÇÃO DA PROVA: ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DO SUL

De acordo com o disposto no Despacho Normativo n.º 4‐A/2018, o presente documento divulga
informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Psicologia B,
nomeadamente no que se refere a:
 Objeto de avaliação
 Caracterização da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração
OBJETO DE AVALIAÇÃO
Tema 1: Antes de mim.
Tema 2: Eu.
Tema 3: Eu com os outros.
Tema 4: Problemas e conceitos teóricos estruturadores da Psicologia
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
A prova está organizada por grupos de itens.
GRUPO I
15 questões de escolha múltipla.
GRUPO II
Quatro questões de resposta curta.
Uma questão por tema: 1 a 4
GRUPO III
Uma questão de resposta longa e orientada sobre o tema 2: Eu
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COTAÇÕES
GRUPO I
15 x 4 = 60 pontos.
GRUPO II
4 x 25 = 100 pontos
GRUPO III
1 x 40 = 40 pontos
Total: 200 pontos
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro,
previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.
ITENS DE SELECÇÃO
Escolha múltipla
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única
opção correta.
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:
– uma opção incorreta;
– mais do que uma opção.
Não há lugar a classificações intermédias.
ITENS DE CONSTRUÇÃO
Respostas curta e longa
Os critérios de classificação dos itens de resposta curta do grupo II e da resposta longa do grupo
III apresentam‐se organizados por níveis de desempenho.
MATERIAL
Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.
DURAÇÃO DA PROVA
A prova tem a duração de 90 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de
tempo.

AESPS / Equivalência à Frequência / Psicologia B

Página 2 de 2

